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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036791-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLIDA CASSIA DA SILVA OLIVEIRA (REU)

ELTON ADRIANO DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1036791-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CONDOMINIO RESIDENCIAL 

COXIPONES REU: ERLIDA CASSIA DA SILVA OLIVEIRA, ELTON ADRIANO 

DE MATOS Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que desejam produzir. Após, o feito será 

organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento 

das provas a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, 

se for o caso. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1032914-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA HF LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS LEITE FERREIRA (REU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DECONHECIDOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL (REU)

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (REU)

ELIANE APARECIDA ELIAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032914-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): AGROPECUARIA HF LTDA REU: 

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, JESUS LEITE FERREIRA, ELIANE 

APARECIDA ELIAS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DECONHECIDOS E 

TERCEIROS INTERESSADOS CITADOS POR EDITAL Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que assiste razão o parecer Ministerial retro, razão pela 

qual ORDENO que a Serventia deste Juízo cumpra o item 6 da decisão 

proferida no id. n. 13381153, devendo remeter os autos à DPE para 

apresentar defesa dos réus citados e intimados por edital, na qualidade de 

Curadora Especial. Em seguida, INTIME-SE o autor para se manifestar, nos 

termos do art. 351 do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1014822-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO E OUTROS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que impulsiono o processo para INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, MANIFESTAR INTERESSE 

NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

DO DESPACHO: "Acolho o parecer ministerial de id.26930906, e determino 

a intimação da parte autora para que esclareça, especificamente, as 

pessoas contra as quais pretende desistir da ação, bem como quem 

deseja que figure no polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1053430-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Ramos França (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que impulsiono os autos para intimação da parte 

autora para, no prazo de 5 dias, manifestar interesse no prosseguimento 

do processo e cumprir as determinações do despacho: "Na manifestação 

acostada ao id. 27577141 o requerente pugna pela redesignação da 

audiência de justificação designada para a data de 18/12/2019, às 15h00, 

em razão da impossibilidade de comparecer ao ato. Contudo, consoante 

certidão de diligência do Oficial de Justiça (id. 27393622), não foi possível 

proceder a notificação do requerido em virtude de este não residir no 

endereço informado pela parte autora. Isto posto, por ora, deixo de 

redesignar uma nova data para a audiência de justificação e, DETERMINO: 

Intime-se a parte requerente a fim de que esta manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito. Decorrido o termo, 

certifique-se. Após, conclusos. Às providências."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1051229-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ROSSETI SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009199-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA (EXECUTADO)

WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA (EXECUTADO)

ANTONIO ETERNO PEREIRA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA OAB - 870.464.071-34 

(REPRESENTANTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009199-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: KATIA VALADARES SILVA 

EXECUTADO: ELAINE CAVALCANTE PEREIRA, WUSGUESLEY 

CAVALCANTE PEREIRA, ANTONIO ETERNO PEREIRA REPRESENTANTE: 

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA Vistos etc. Os autos vieram-me 

conclusos após a manifestação da parte autora, através da qual alega o 

descumprimento da sentença por parte da executada/ré ELAINE 

CAVALCANTE PEREIRA. Contudo, verifico que os motivos que ensejam no 

alegado descumprimento da ordem judicial, se deram antes do deferimento 

do cumprimento de sentença (id. n. 27160612), razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de aplicação de multa em desfavor da executada. Por fim, 

DETERMINO que a parte autora/exequente seja intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar e comprovar se o réu WUSGUESLEY 

CAVALCANTE PEREIRA está descumprindo a sentença. Em caso positivo, 

deverá colacionar aos autos o endereço através do qual possa ser 

intimado. Ademais, no termo assinalado, a exequente deverá informar se 

pretende prosseguir com o cumprimento de sentença, comprovando 

contemporânea turbação provocada pelos executados. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023148-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES (AUTOR(A))

GRACIANA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONTINO PINHEIRO DA SILVA (REU)

NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO (REU)

TULHIO HENRIQUE ALCANTARA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023148-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GRACIANA SOARES DA SILVA, 

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES REU: DEONTINO PINHEIRO DA 

SILVA, NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO, TULHIO HENRIQUE 

ALCANTARA CRUZ Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do 

CPC/2015), consignando que, somente após o cumprimento desta 

determinação é que o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

de eventuais preliminares, bem como o deferimento das provas que 

deverão ser abrolhadas em audiência de instrução e julgamento, sem 

prejuízo de julgamento antecipado consoante o disposto no art. 355 do 

CPC/2015. Em seguida, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1023584-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ANTONIO RAPOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

JAYME DI GIORGIO NETO OAB - RJ115080 (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023584-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ALTAMIR ANTONIO RAPOSO 

REU: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos após 

ter sido aportada renúncia pelo causídico que patrocina os interesses da 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais (id. n. 22997098). No 

entanto, no que pertine a referida renúncia, entendo por REJEITÁ-LA, eis 

que o causídico não cumpriu o disposto no art. 112 do CPC/2015, haja 

vista que a assinatura exarada não corresponde com aquela do id. n. 

9207827- pág. 22, em que a Associação possui como Presidente o Sr. 

Vanderlei Maria de Jesus, nem mesmo com aquela firmada no id. n. 

9207827-pág. 23, em que aparenta ter sido eleito outro Presidente, in 

casu, o Sr. Adão dos Anjos Silva. Ainda, menciono o id. n. 11739874, 

através do qual fora anexada procuração com poderes para protocolar 

somente a manifestação da qual veio acompanhada. Neste instrumento 

procuratório, consta o nome de outro representante, qual seja VILMAR 

RIBEIRO DE SOUZA. Portanto, pairam dúvidas se a parte patrocinada fora 

devidamente comunicada, bem como não se sabe quem é o atual 

Presidente da Associação ré. Destarte, INTIME-SE o causídico para 

regularizar seu requerimento na forma da lei no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo inclusive, comprovar através da juntada da ata da Associação 

que constituiu o atual Presidente para representar os seus associados. 

Ademais, DETERMINO que a Serventia deste Juízo proceda o cumprimento 

das deliberações exaradas no decisum do id. n. 16419183. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010423-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREIA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MATIAS PINHEIRO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010423-66.2018.8.11.0041. EXECUTADO: JOSUE CORREIA SANTOS 

EXEQUENTE: CLAUDIO MATIAS PINHEIRO OLIVEIRA Vistos. Em que pese 

tenha sido deferido o cumprimento de sentença, verifico que a parte 

exequente não cumprira o disposto no art. 524 do CPC. Nesse sentido, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para cumprir o disposto nos artigos 523 e 

524 do CPC/2015, in verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão 

sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 
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seguindo-se os atos de expropriação. Art. 524. O requerimento previsto 

no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no 

art. 319, §§ 1º a 3º ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os 

juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível. (grifei e negritei). Com o aporte aos autos 

do requerimento da Exequente devidamente instruído nos moldes suso 

mencionados, INTIME-SE a parte EXECUTADA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO do quantum devido, sob pena de 

aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º e ss do 

art. 523 do CPC/2015. Decorrido o prazo legal, manifeste-se a parte 

credora, requerendo o que entender de direito, no termo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015074-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015074-78.2017.8.11.0041. LITISCONSORTES: MARIO ROBERTO 

DORNELES VASCONCELOS EXECUTADO: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS Vistos etc. Inicialmente, determino que a serventia deste Juízo 

certifique a tempestividade da impugnação apresentada no id. n. 21828477 

e seus respectivos documentos. Em seguida, intime-se a parte exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo legal o que de direito. Após, 

conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1041907-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR FAVERO MOI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência proposta 

por MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA e 

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA em desfavor de PAULO CESAR 

FAVERO MOI, requerendo a proteção possessória de imóvel urbano 

localizado na Avenida Miguel Sutil, sob o lote nº 12, da quadra 04, no 

Bairro Cidade Alta, objeto da matrícula imobiliária nº 20.610, Ficha 01, Livro 

n.º 2, do RGI da Primeira Circunscrição de Cuiabá. Afirma a parte autora 

que detém a propriedade e a posse da área. Ressaltam que são 

portugueses, residentes e domiciliados em Coimbra, mas mantêm imóveis 

em Cuiabá e Jaciara. Aduzem exercer a posse através do pagamento dos 

impostos que recaem sob o imóvel, todavia ocorreu a ocupação por parte 

do réu. Os demandantes alegam que desconhecem a data do suposto 

esbulho, mas destacam que até 30/09/2009 não havia qualquer edificação 

na área. Não requereram os autores a concessão de liminar, mas sim a 

concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a qual foi 

indeferida, conforme decisum de id.24612333. Fora designada audiência 

para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera id.27484925). A 

parte requerida apresentou contestação no id.28825498, oportunidade em 

que arguiu preliminar de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, no mérito pugna pela 

improcedência da demanda e reconhecimento do domínio nos termos da 

Súmula 237 do STF. Na petição de id.30001990 a parte autora reconhece 

a posse do réu, bem como o direito de usucapião sobre o imóvel. É o 

relatório. Fundamento e decido. O nosso ordenamento jurídico tutela pela 

proteção da posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou 

esbulho, conforme dispõe o art. 560 do CPC. Para tanto, o possuidor 

sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação 

do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 

do mesmo diploma legal: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. O 

conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos 

aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão 

pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista 

da posse. A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera 

exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor 

seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação 

econômica a coisa”. Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, 

percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das 

prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário 

fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o 

artigo 1196 do CC). Referido fato (posse) deve ser mostrado como 

elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de 

posse injusta ou ameaça a posse. Quando se suscita posse a ser 

protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que 

descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de 

qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da 

posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório. Além disso, a 

posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo 

conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que 

adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo 

possuidor. Ressalte-se, ainda, que a alegação de propriedade não impede 

que seja deferida a proteção possessória ao possuidor sem domínio, nos 

termos do parágrafo único do art. 557 do CPC. Pois bem, tenho que a parte 

autora, embora não tenha mencionado expressamente, requereu através 

da petição de id.30001989 a renúncia à pretensão formulada na ação, uma 

vez que reconheceu o direito de posse do requerido, nos termos da alínea 

‘c’, do inciso III do art. 487 do CPC, in verbis: Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou 

na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. (grifei) Dessa forma, ante o caráter unilateral da 

renúncia, na qual a parte autora, através de procurador devidamente 

constituído, abre mão de todos os direitos pleiteados, deve esta ser 

homologada nos termos do artigo suso mencionado. Da exceção de 

usucapião. O réu, por sua vez, em contestação, requereu o 

reconhecimento de usucapião sobre o imóvel consoante a Súmula 237 do 

STF, a qual dispõe que: o usucapião pode ser arguido em defesa. De fato, 

a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, no entanto, 

apenas com intuito de afastar a pretensão possessória. Em que pese os 

termos da Súmula supramencionada, de que é possível invocar a 

usucapião como matéria de defesa, tal não se presta para declarar a 

aquisição de domínio que deve ser reconhecida em outro procedimento de 

rito próprio. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 
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INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. USUCAPIÃO 

ARGUIDA COMO TESE DEFENSIVA. RECONVENÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. 

INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL E POR BENFEITORIAS 

REALIZADAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- O artigo 55 do Código 

de processo Civil estabelece que "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Sendo 

diferentes as partes e o objeto das ações, não há que se falar em 

conexão. 2- O artigo 1.228 do Código Civil prevê a possibilidade do 

proprietário retomar a coisa do poder de terceiro que injustamente detenha 

ou possua. 3- São requisitos da ação reivindicatória: a prova da 

propriedade, a individuação da coisa (limites e confrontações do imóvel) e 

a posse injusta do reivindicado. 4- É possível alegação da usucapião como 

matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF. 5- Sabe-se que a 

usucapião é modalidade de aquisição de propriedade de bens móveis ou 

imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, a qual pode 

ser arguida, nos termos da Súmula 237 do STF. 6- A jurisprudência é 

pacífica no sentido de obstar a declaração de domínio em sede de 

exceção de usucapião com o consequente registro do título de domínio, 

pois matéria deverá ser postulada em ação própria. (...) RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO - APL: 01575735520158090162, 

Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/11/2019, 6ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/11/2019) Grifei. Destarte, 

diante das razões expostas indefiro o pedido formulado pelo requerido. 

Dispositivo. Ex positis, e por tudo mais que dos autos constam, 

HOMOLOGO a renúncia a pretensão da ação, nos termos do art. 487, III, c, 

do CPC. Deixo de condenar a autora ao pagamento de custas, no entanto, 

condeno ao pagamento de honorários advocatícios no que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Intimem-se as 

partes. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1015315-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ZIBETTI (EMBARGANTE)

ALBERTO ZIBETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO 

(EMBARGADO)

JOSE RAIMUNDO SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de embargos de terceiros ajuizada por ALBERTO ZIBETTI e JULIA 

ZIBETTE em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

RIO FERRO visando à proteção possessória de uma propriedade rural com 

1.210,00 (um mil duzentos e dez) hectares, denominada Fazenda São 

Jorge, que estaria sendo reflexamente atingida por força da decisão 

liminar proferida nos autos 1030645-89.2017.8.11.0041. Afirma a 

embargante que o imóvel está localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, 

sendo composto pela matrícula 8.627, folha 01, Livro 02, do Cartório de 

Imóveis de Sorriso - MT, a qual se encontra georreferenciada e 

homologada pelo INCRA. O referido imóvel foi adquirido em 07 de Fevereiro 

de 2000, junto ao Banco Bradesco, quando então os Embargantes 

passaram a exercer a posse sobre a área sem qualquer oposição ou 

turbação. Asseveram os autores que a transferência definitiva por 

escritura pública ocorreu apenas no ano de 2004, quando foi concretizado 

o pagamento do imóvel junto ao Banco. Alega também, que os 

embargantes constataram a presença dos embargados na área da 

fazenda, os quais fundamentaram que a ocupação estaria amparada pela 

decisão judicial proferida nos autos principais. Afirmam que em 

comparação aos documentos juntados na inicial dos autos principais, 

constatou-se uma sobreposição da área pretendida pelos embargados 

sobre a propriedade dos embargantes, sendo que a associação jamais 

exerceu qualquer posse sobre a Fazenda São Jorge. Com a inicial vieram 

os documentos anexados nos ids. n. 13485750 a 13521514. Oportunizado 

vista dos autos ao representante do MPE, este por sua vez opinou pela 

designação de audiência preliminar antes de se decidir a medida liminar, 

consoante parecer exarado no id. n. 14061370. Despacho proferido no id. 

n. 14173409 acolheu a manifestação ministerial e designou audiência 

preliminar, bem como determinou a emenda a inicial. A autora emendou a 

inicial (id. n. 14742212), juntando novos documentos com o fito de 

comprovar a posse da área objeto do litígio. Audiência realizada (id. n. 

14898478), no bojo da qual foram ouvidas as testemunhas dos 

embargantes, indeferido o pedido de oitiva de outra testemunha, bem como 

a Embargada saiu intimada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos autos de interdito, a delimitação da sua área com croqui, localização 

do perímetro inteiro e, em seguida, determinada nova vista dos autos ao 

Parquet. O representante do Ministério Público por sua vez, em parecer 

anexado ao id. n. 15371208, opinou pela concessão da medida liminar 

devendo ser expedido o mandado de reintegração de posse em favor dos 

embargantes. Decisum de id. n. 16419422 concedeu a liminar em favor 

dos embargantes. Certidão de id. 22812279 informou o decurso do prazo 

para que os embargados apresentassem contestação. A parte 

embargante requereu a decretação da revelia, bem como julgamento 

antecipado do mérito na petição acostada no id. n. 24303791. O Ministério 

Público ofertou parecer recomendando o julgamento do feito no estado em 

que se encontra e também pela procedência da ação (id. n. 2733324). 

Vieram os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. Do 

julgamento antecipado da lide. Acerca do julgamento antecipado da lide 

dispõe o artigo 355 do CPC: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; No caso dos autos, 

verifico que não há necessidade de produção de mais provas, sendo que 

as que já estão nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Do 

mérito. Para a legislação em vigor, os embargos de terceiros se prestam 

para proteção do possuidor, que não sendo parte na ação, sofrer 

turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial, desde que comprovado 

o seu exercício antes da constrição. Este entendimento vai ao encontro da 

jurisprudência fixada por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL INVADIDO POR 

INTEGRANTES DE MOVIMENTO ORGANIZADO - PROMESSA DE 

LOTEAMENTO DA ÁREA APÓS DESAPROPRIAÇÃO - CONIVÊNCIA DOS 

EMBARGANTES COM OS OCUPANTES - ALEGAÇÃO DE POSSE 

COMPARTILHADA, CUJA ATIVIDADE É UNICAMENTE A EXTRAÇÃO E A 

VENDA DE MADEIRAS - ARTIGOS 674 E SEGUINTES DO CPC - 

REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Terceiro visam 

proteger a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte no 

processo, sofrer turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial. 

Comprovado que os embargantes conscientemente autorizam a entrada e 

saída dos invasores, e que inclusive celebraram com eles contratos que 

os autorizam a extrair e vender madeiras, tudo no intuito de assegurar 

uma futura indenização pela desapropriação da área para efeito de 

assentamento, devem ser julgados improcedentes os Embargos de 

Terceiro por ausência de prova dos requisitos descritos nos artigos 674 e 

seguintes do CPC. (Ap 85460/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017). Portanto, para a procedência dos embargos 

de terceiros é imprescindível que a parte demonstre a sua qualidade de 

terceiro na lide e o exercício de posse justa antes da malgrada constrição. 

Inicialmente verifico que o embargante não é parte na ação principal, de 

forma que está demonstrada a sua qualidade de terceiro. Assim, se faz 

necessária a análise da posse: Para efeitos de análise, possuidor é “todo 

aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade[1]”. A legislação civil classifica, ainda, a posse de 

justa, aquela que não é violenta, clandestina ou precária, e de boa-fé, 

aquela onde o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a 

aquisição da coisa, conforme dispõem os art. 1.196, art. 1.200 e art. 1201, 

todos do Código Civil. Com relação à posse exercida pelo embargante, 

reporto-me aos fundamentos da decisão que deferiu a liminar: Com 

relação a posse, esta restou demonstrada, eis que em audiência de 

justificação as testemunhas Antônio de Bastiani e Nildo Roque Ponce, 
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afirmaram que os embargantes são reconhecidos há mais de 20 (vinte 

anos) como os proprietários do imóvel objeto do litígio. Já o Sr. Leonardo 

Riberio Teixeira, Engenheiro Florestal responsável pelo CAR e pelo 

georreferenciamento da área, afirmou em seu depoimento que há anos os 

embargantes tentam aprovar junto aos órgãos competentes a liberação do 

desmate de 20% (vinte por cento), o que restava impossibilitado em razão 

de uma demanda de interdito proibitório que havia em parte da área, na 

qual são vizinhos lindeiros. Tal situação foi regularizada recentemente, 

pois os embargantes concluíram todo o estudo do imóvel, com consultas 

junto ao INTERMAT, onde foi constatada não haver sobreposição de 

áreas, tendo sido procedida a inscrição no CAR e o georreferenciamento. 

Os embargantes fizeram prova robusta de sua posse, trazendo aos autos 

os seguintes documentos: memorial descritivo do imóvel assinado por 

profissional capacitado com respectiva ART; recibo de inscrição do CAR; 

croqui de localização e apontamento de que a área com 1.022,3394 ha 

apresenta 1.017,6098 ha de mata nativa; planta do imóvel com suas 

delimitações/confrontação; mapa de localização do imóvel; cópia do 

Instrumento de Contrato de Compra e Venda do Imóvel ano de 2.000; 

Imagens do imóvel retirada do Interdito Proibitório nº 1-95.2002.811.0107; 

cópia Projeto de Exploração Florestal; cópias de denúncias ao IBAMA, 

FEMA – MT e Ministério Público Estadual em desfavor de terceiros, na 

defesa da sua propriedade; Termo de Autorização dos Confrontantes 

para uso de estrada; cópia da íntegra do Processo de Interdito Proibitório 

nº 1-95.2002.811.0107, Código nº 29372, que tramitou na Vara Única da 

Comarca de Nova Ubiratã – MT (ação promovida pelo Sr. NEI FRÂNCIO em 

desfavor dos embargantes). Restou evidenciado que os embargantes 

exercitam a posse da área, com a preservação ambiental e a defesa do 

imóvel contra qualquer tipo de ação de terceiros. Além disso, no caso dos 

autos, verificou-se que os embargados, estavam se valendo de ordem de 

natureza proibitiva, de caráter negativo, para realizar atos comissivos, de 

natureza positiva, modificando completamente a situação da área, com 

abertura de estradas e demais atos não autorizados por este Juízo, 

atingindo a área objeto desta lide, razão pela qual os embargantes tiveram 

a liminar concedida em seu favor. Ademais, como bem pontuou o Ministério 

Público, a Associação dos Trabalhadores Rurais Rio Ferro, devidamente 

citada, não apresentou contestação e, ao que parece, respeitou a medida 

liminar, devidamente cumprida, conforme Id n. 22812279 e n. 18631724, 

respectivamente. Logo, não houve nenhuma modificação do quadro fático 

apresentado e que subsidiou o deferimento da liminar reintegração da 

posse aos embargantes. Destarte, a procedência do pedido é a medida 

que se impõe. Dispositivo. Ex positis, demonstrada a qualidade de terceiro 

do embargante e preenchido os requisitos legais autorizadores dos 

embargos de terceiros, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 674 

e art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por ALBERTO ZIBETTI e JULIA ZIBETTE em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO, confirmando 

a liminar deferida. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas 

e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º c/c, art. 86, parágrafo 

único, do CPC. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Ciência ao 

Ministério Público. À Secretaria, determino: 1. Havendo o trânsito em 

julgado desta decisão e nada sendo requerido, arquive-se o feito com as 

baixas de praxe. 2. Junte-se cópia desta decisão nos autos de n. 

1030645-89.2017.811.0041. P.I.C. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito [1] Art. 1.196. Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009218-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE BERNARDO 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos no sentido de proceder a intimação da parte 

Requerente, através de seu advogado, e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, dê o regular andamento ao feito, sob pena de em não o 

fazendo, serem os autos remetidos ao arquivo. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051264-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJANARA LEITE DE OLIVEIRA CAFARO (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos no sentido de proceder a intimação da parte 

Exequente, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a Certidão Negativa lançada 

pelo Oficial de Justiça no Id. 30067938, requerendo o que entender de 

direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043332-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEONE RAFAEL 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040210-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANOEL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 
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justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para o fim de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a Certidão Negativa lançada pelo Oficial de Justiça no Id. 

29946816, requerendo o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041438-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDES SANTOS DA SILVA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044023-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTOS DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039426-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTANA PARMEGIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040523-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON BATISTA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044673-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBERTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044008-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE CARVALHO PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 
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eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020796-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/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 e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005301-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SAAD VITAL OAB - 688.335.981-87 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

para, no prazo de 05 (dias) dias, manifestarem acerca das diligências 

negativas juntadas aos autos (Id. 29176947 e Id. 29684787), bem como, 

no mesmo prazo, juntarem aos autos os endereços completos e 

atualizados das Partes: Autora e Requerida (com rua/avenida, número 

bairro e CEP) a fim de possibilitar a expedição das intimações 

determinadas nos autos para a audiência designada. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018273-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILE DE BRITO MAMEDE OAB - SP215808 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO MORAES FILHO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041364-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA JORDANIA PEDROZA 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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044635-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043979-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MAURICIO MEURER HAWERROTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001936-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007708-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040989-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LINS SANZOVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043910-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024428-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040543-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON MAIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004077-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO AMORIM LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005918-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VAS PEREIRA (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008168-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEITE PAGUNG (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005677-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005410-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIR NUNES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE JULIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002589-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA OLIVEIRA DE AQUINO (AUTOR(A))

ROSELI OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA NILZA DE AMORIM (AUTOR(A))

HELENITA CLAUDINO MORENO (AUTOR(A))

IROTILDES BIFFI DOS SANTOS (AUTOR(A))

JUAREZ GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

ANESTINA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

RUBENS CESAR LARA PINTO (AUTOR(A))

ALEXSANDRA DOLORES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007972-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CARMACI (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:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 
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justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002113-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALEXANDRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008612-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006955-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005710-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PEREIRA LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

MEIRE LEITE DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P R S DE MAGALHAES VENTURA EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 28881773), postulando o que entender de direito. Nada mais.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040210-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANOEL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024626-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012234-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILLE PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061236-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SICARINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EXECUTADO)

PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008514-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

SAMUEL ALVES DA SILVA (REU)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008514-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MARIO DE CASTRO REU: SAMUEL ALVES DA SILVA, RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., IDEAL IMOBILIARIA LTDA - 

ME Em razão da certidão (Id. 29587429), nomeio o Defensor Público 

Estadual para que promova a defesa dos requeridos nos presentes autos, 

bem como acompanhamento do processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018930-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MENEZES GONCALVES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER DA SILVA (REU)

ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS (REU)

WILSON MONTEIRO SOBRINHO (REU)

SUEDI RODRIGUES MONTEIRO (REU)

PAULO ROBERTO RODRIGUES - RESTAURANTE - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS OAB - MT10120-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018930-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE OLAVO GIRALDES GONCALVES, ROSA MENEZES GONCALVES, 

CID IMOVEIS EIRELI - EPP REU: PAULO ROBERTO RODRIGUES - 

RESTAURANTE - ME, GLAUBER DA SILVA, ANDREIA CRISTINA TAVARES 

DE MELLO DE FREITAS, WILSON MONTEIRO SOBRINHO, SUEDI 

RODRIGUES MONTEIRO Intimem-se os requeridos para manifestarem 

sobre a petição de Id. 28318083, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1017714-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELI BRITZIUS OAB - MT19138-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017714-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VITORINO PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: FERNANDO 

PEREIRA DA ROCHA Intimem-se as Partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027674-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027674-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. D. S. B. REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. A requerida 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. devidamente citada (Id. 

22616959), deixou transcorrer o prazo para contestação. Desta feita, 

decreto-lhes a revelia. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar as provas que deseja produzir. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049632-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRIELLE 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049632-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA GABRIELLE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

assinatura da procuração de ID 25662773 e as assinaturas dos 

documentos pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050171-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO ABDALLA PRATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA SINDICAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050171-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENATO ABDALLA PRATA EXECUTADO: FORCA SINDICAL Indefiro o 

pedido de penhora uma vez que o executado ainda não foi citado. 

Todavia, defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação no 

endereço já informando nos autos devendo ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, observando-se que o causídico do exequente irá acompanhar na 

diligência. Expeça-se o mandado de citação. Após, intime-se o exequente 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018917-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018917-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA EXECUTADO: DENIVALDO PEREIRA 

In casu, o executado foi citado dos termos da presente ação monitória, 

contudo, convertida em execução e determinada sua intimação para o 

cumprimento voluntário, o AR retornou com a informação de “mudou-se”. 

Dessa forma, considerando que a intimação foi enviada para o mesmo 

endereço, onde foi citado, trata-se de ato válido, uma vez que cabe a 

parte comunicar a alteração do seu endereço, conforme prevê o artigo 

513, §3º c/c 274, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021840-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. REU: 

ELINIER MANFRIN BORGES Intime-se o autor para manifestar sobre os 

embargos à monitória, nos termos do artigo 702, §5º do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019969-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA AZEVEDO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019969-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA AZEVEDO DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, tendo em vista 

que a assinatura da procuração de ID 19999917 e a assinatura da carteira 

de trabalho do autor são divergentes. No mais, juntar aos autos os 

documentos pessoais do autor, em especial, os documentos de RG e CPF. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de 

março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013285-39.2020.8.11.0041

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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013285-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013328-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB - SP238633 (ADVOGADO(A))

RAFAEL TEOBALDO REMONDINI OAB - SP352297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HANS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013328-73.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA EXECUTADO: ANTONIO HANS 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013441-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NC EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSELLI OAB - SP188878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOORNELES & GOIS DA SILVA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013441-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NC EDITORA LTDA REU: DOORNELES & GOIS DA SILVA LTDA - ME 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013617-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013617-06.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EXECUTADO: EBC COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013621-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTSS AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013621-43.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EXECUTADO: MTSS AUTO 

POSTO LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007870-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA FREITAS COELHO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007870-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSA FREITAS COELHO NUNES REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS FUNCEF Intime-se a autora para dizer se concorda com o 

pedido de juntada de prova emprestada formulado pela ré no ID 21406155, 

no prazo de 15 dias. Intime-se, também, a Caixa Econômica Federal para 

dizer se tem interesse nesta lide, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me 

conclusos para o saneador. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031318-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA OAB - SP251071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031318-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

REQUERIDO: CASTOLDI DIESEL LTDA Intimem-se as partes para 

recolherem as custas, no prazo de 30 dias. A autora deve recolher as 

custas do processo, enquanto a ré deve recolher as custas da 

reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição dos dois 

procedimentos. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005534-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA COSINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005534-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILIA COSINE DA SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Intime-se novamente a advogada da autora para 

regularizar o polo ativo da presente ação, tendo em vista o falecimento da 

autora MARILIA COSINE DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena 

de extinção. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023996-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. P. F. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023996-45.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

A. V. P. F. D. M. EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 
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advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002521-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PANASSOLO (AUTOR(A))

MARLY MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

LIDIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO (AUTOR(A))

HILARIO HOFMEISTER (AUTOR(A))

CECILIA MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

GLORIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002521-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLORITA RODRIGUES DE MORAES, ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO, 

HILARIO HOFMEISTER, GLORIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA, 

FRANCIELI PANASSOLO, JOAO MARQUES DA SILVA, LIDIA RIBEIRO DA 

SILVA, CECILIA MARIA PINHEIRO, MARLY MESQUITA DOS SANTOS REU: 

CAIXA SEGURADORA S/A Em que pese os argumentos da parte 

agravante, mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 

Aguarde-se o julgamento do Recurso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO UNIKO 87 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1002024-77.2020.8.11.0041 

Requerente: CONDOMINIO UNIKO 87 Requerido: UNIKO 87 

EMPREENDIMENTOS LTDA Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

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

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

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

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

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

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013129-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACHADO DAS DORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013129-51.2020.8.11.0041 JOSE 

MACHADO DAS DORES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/07/2020, às 10h30 - Conciliação 03, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012868-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKLAINY SILVA SIQUEIRA (AUTOR)

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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012868-86.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MACKLAINY SILVA SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 13h30 a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 
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de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012996-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012996-09.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEAN PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 13h45 a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038564-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043884-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYONE MARCOS DE AMORIM PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002521-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PANASSOLO (AUTOR(A))

MARLY MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

LIDIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO (AUTOR(A))

HILARIO HOFMEISTER (AUTOR(A))

CECILIA MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

GLORIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1002521-28.2019.8.11.0041 

Autor: FLORITA RODRIGUES DE MORAES e outros (8) Réu: CAIXA 

SEGURADORA S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 16/04/2019, às 09h30, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013352-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDEA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013352-04.2020.8.11.0041 ESDEA 

MOREIRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 08h45 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013547-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HUGO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1013547-86.2020.8.11.0041 

Autor: ANTONIO HUGO FERREIRA Réu: BANCO DO BRASIL SA 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 

13/07/2020, às 11h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012746-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL BARBOSA DE SOUZA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012746-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS GABRIEL BARBOSA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 14h15 a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 18 de 714



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de março de 

2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003859-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA BATISTA DAS NACOES EM CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1003859-03.2020.8.11.0041 

Autor: IGREJA BATISTA DAS NACOES EM CRISTO Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

de conciliação designada para o dia 07/07/2020, às 12h30 - conciliação 4- 

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

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC).Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023996-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. P. F. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023996-45.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ANDRES VIEIRA PEIXOTO FERREIRA DE MOURA 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007870-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA FREITAS COELHO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007870-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSA FREITAS COELHO NUNES RÉU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS FUNCEF 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 19/03/2019, às 11h – Sala 2, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031318-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MORAIS E CASTRO PIVA OAB - SP251071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031318-48.2018.8.11.0041. 
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REQUERENTE: MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

REQUERIDO: CASTOLDI DIESEL LTDA Diante do deferimento do efeito 

suspensivo da decisão que indeferiu a justiça gratuita recebo a petição 

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

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

designada para o dia 18/03/2019, às 12h30 - Sala 7, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1042090-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME (AUTOR(A))

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:

RÉUS DESCONHECIDOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

ROSENILDA NUNES DA MATA OAB - DF58056 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intime-se a empresa autora para manifestar-se sobre a Impugnação ao 

Valor da Causa arguida na Contestação de Karina de Arruda Holak e 

Luciana dos Santos Tavares, no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057953-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057953-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

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

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

designada para o dia 29/07/2020, às 13h a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058896-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LECILDA BERNADINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058896-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LECILDA BERNADINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

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

designada para o dia 29/07/2020, às 13h15 a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040994-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013028-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO TADEU 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013028-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO TADEU DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 29/07/2020, às 14h15 a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034031-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041441-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MASSATO MAKIYAMA (AUTOR(A))

ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO(A))

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041441-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MASSATO MAKIYAMA, ANELISA CLEMENTE MAKIYAMA REU: 

ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA Tendo em vista a suspensão do 

Regime Interno no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

disciplinada no artigo 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020, que dispõe 

sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

REDESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19/08/2020 

às 14h00. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. 

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031588-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIVAN FRANCISCO RAMOS MENDONCA (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020768-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020768-62.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSIAS DE ALMEIDA, CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA Tendo em vista a 

suspensão do Regime Interno no período de 20 de março a 20 de abril de 

2020, disciplinada no artigo 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, REDESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

20/08/2020 às 14h00. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de março de 

2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011596-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 
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(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011596-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL REU: LOURDES BENEDITA MONTEIRO 

DE TOLEDO MACIEL Tendo em vista a suspensão do Regime Interno no 

período de 20 de março a 20 de abril de 2020, disciplinada no artigo 1º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020, que dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, REDESIGNO a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 25/08/2020 às 14h00. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de março de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013104-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013104-38.2020.8.11.0041 RAIMUNDO 

FERREIRA DE SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 10h45 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013181-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DO CARMO SANTANA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013181-47.2020.8.11.0041 JACKELINE 

DO CARMO SANTANA SILVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

designada para o dia 30/07/2020, às 11h00 - Conciliação 03, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013184-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013184-02.2020.8.11.0041 ERNANDES 

ALVES DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 11h15 - Conciliação 03, 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 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013221-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDE CRISTINA 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013221-29.2020.8.11.0041 HAIDE 

CRISTINA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 11h30 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062081-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (REU)

JANSON BASSO (REU)

SILENE GONCALVES DOS SANTOS BASSO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062081-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REU: AUTO POSTO SIGA LTDA, 

JANSON BASSO, SILENE GONCALVES DOS SANTOS BASSO Recebo a 

emenda à inicial, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC/15. 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 07/07/2020, às 8h00, Sala 3, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013359-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SANTANA ESCAMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013359-93.2020.8.11.0041 NILTON 

SANTANA ESCAMES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 09h00 - Conciliação 04, 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 
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comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047095-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU ANGELO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013424-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA GUIA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013424-88.2020.8.11.0041 FRANCISCO 

DA GUIA PEDROSO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 09h15 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013592-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR HONORATO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013592-90.2020.8.11.0041 ELISMAR 

HONORATO BARBOSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 30/07/2020, às 12h45 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000772-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACKSON PELLIZZARI REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 
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Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019702-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA TOBIAS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045958-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE MENEZES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039464-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE AVILA MOURAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030522-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037108-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FRANCA 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020138-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037368-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GONCALVES BEZERRA 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:

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 autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025725-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO SACHET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003264-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON LUIZ UMENO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002050-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO UNIKO 87 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059084-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LHS PARTICIPACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (EXECUTADO)

ANTONIO FRIGIERI FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004186-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR FIGUEIREDO E LAGRECA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023761-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DA COSTA FILHO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (REU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049457-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013298-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO COSMETICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE PAULA MILHOMEM OAB - MT27672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013298-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RIBEIRO COSMETICOS EIRELI - ME REU: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING Reputo conveniente apreciar o pedido liminar após a 

contestação, a fim de obter elementos mais seguros acerca da 

impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais pela parte 

autora, bem assim da eventual possibilidade de acordo entre as partes 

para a solução deste conflito. Cite-se a parte requerida para contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar 

que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia 

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

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1013676-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THALYTA GOMES DE SOUSA OAB - MT27939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013676-91.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA EMBARGADO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Compulsando os autos, verifico que a presente 

ação foi proposta por dependência aos autos n. 556-06.2019.811.0082 – 

Cód.: 51078, em tramite na Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca de Cuiabá – MT. Assim, tenho que a distribuição do feito perante 

esta 4ª Vara Cível da Capital mostra-se equivocada, pelo que determino a 

redistribuição do feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca de Cuiabá – MT, para a apreciação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028475-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ROSENI TECHI LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES OAB - MT25528/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECIO MAGNO FERREIRA ROCHA DIAS (EXECUTADO)

KAMILA MENDES DE JESUS (EXECUTADO)

SABOR GOIANO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIMA FERNANDES OAB - MT2234-O (ADVOGADO(A))

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028475-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVA ROSENI TECHI LIMA EXECUTADO: SABOR GOIANO RESTAURANTE E 

LANCHONETE EIRELI, KAMILA MENDES DE JESUS, GLECIO MAGNO 

FERREIRA ROCHA DIAS Intimem-se os devedores, para pagarem o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042201-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE BARBOSA FECHENER WAKSMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO LEITE (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042201-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IONE BARBOSA FECHENER WAKSMAN REU: MARCOS ANTONIO LEITE 

Defiro o pedido de Id. 29460070. Expeça-se mandado de citação para o 

endereço declinado na inicial, nos termos do artigo 248, §4º do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1027209-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

BENEDITO JORGE DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUDSON MONTEIRO SALGADO (REU)

MARIA AUXILIADORA NUNES NANTES, (REU)

VERA LÚCIA NUNES CAMARGO (REU)

LUCY HELENA MONTEIRO SALGADO (REU)

ADÉLIA DAS GRAÇAS NUNES MAGALHÃES (REU)

ANA BOM DESPACHO DE BARROS (REU)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027209-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO JORGE DE BARROS, BENEDITA MARIA DE BARROS REU: ANA 

BOM DESPACHO DE BARROS, ADÉLIA DAS GRAÇAS NUNES 

MAGALHÃES, LUCY HELENA MONTEIRO SALGADO, VERA LÚCIA NUNES 

CAMARGO, MARIA AUXILIADORA NUNES NANTES,, JORGE HUDSON 

MONTEIRO SALGADO Os requeridos devidamente citados por AR (Id. 

29606335), deixaram transcorrer o prazo para contestação. Desta feita, 

decreto-lhes a revelia. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar as provas que deseja produzir. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003047-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA MOTTA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003047-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE APARECIDA MOTTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência de apresentação dos documentos 

médico da parte autora no mutirão de conciliação, considerando a matéria 

trazida nos autos, entendo necessária a produção da prova pericial. Além 

disso, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, determino 

a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 

0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de 
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Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela 

ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do 

acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para 

o desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) 

Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, quantia 

razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para perícias 

dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. 

Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos 

honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049668-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA RISSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049668-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILMARA RISSE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Nos termos dos artigos 9º e 10º do CPC/2015, visando 

evitar a prolação de decisão surpresa, além de garantir o contraditório e 

ampla defesa, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca da petição de ID 28564929. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos. Cuiabá, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035586-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035586-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o perito para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do pedido de complementação do laudo 

de ID 27439956. Com a reposta, intimem-se as partes para que se 

manifestem em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039459-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON JUNIOR SOUZA DE MIRANDA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039459-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALISON JUNIOR SOUZA DE MIRANDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o perito para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do pedido de complementação do laudo 

de ID 29233846. Com a reposta, intimem-se as partes para que se 

manifestem em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de março de 

2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021265-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021265-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR Defiro o pedido de Id. 28641502. 

Expeça-se mandado de citação, por AR, nos endereços indicados na 

petição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002687-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO (AUTOR(A))

RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO (AUTOR(A))

VALBER SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

ISMAILI GOMES SANTOS (AUTOR(A))

CECILIA SHIZUKO MOTOMURA OTSUKA (AUTOR(A))

ROBSON PEREIRA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

GUILHERME BENETTI (AUTOR(A))

SAVIO FIEL DE MELO (AUTOR(A))

EMANUEL VINICIUS SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

MARIA ELIZANGELA MAGALHAES (AUTOR(A))

RITA BERNARDA TONINI (AUTOR(A))

JANDIRA SALETE BENETTI (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CAIO ALVES DE FARIA (AUTOR(A))

ALINE DE ALEKSANDRA PERES (AUTOR(A))

ADRIANO BENICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON NUNES SOARES OAB - GO36229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME (REU)

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (REU)

DANIEL BARBOSA SENA (REU)

EDILSON CUNHA SENA JUNIOR (REU)

LILIANE ALVES SARAIVA (REU)

IVO PERON DEBONA (REU)

WALTER MARCIO GUIMARAES (REU)

VANUZA PEREIRA GUIMARAES (REU)

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002687-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO BENICIO, ALINE DE ALEKSANDRA PERES, ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA, CAIO ALVES DE FARIA, EMANUEL VINICIUS SILVA 

CAVALCANTE, GUILHERME BENETTI, ISMAILI GOMES SANTOS, JANDIRA 

SALETE BENETTI, MARIA ELIZANGELA MAGALHAES, ROBSON PEREIRA 

BATISTA DA SILVA, RODRIGO SEBASTIAO DAMASCENO, RITA 

BERNARDA TONINI, SAVIO FIEL DE MELO, CECILIA SHIZUKO MOTOMURA 

OTSUKA, VALBER SILVA CARDOSO, TELMA KAZUE SIOTANE RIBEIRO 

REU: E-NEGOCIADOR SITE DE COMPRAS LTDA - ME, ALTAIR MOREIRA 

DA SILVA MONTEIRO, VANUZA PEREIRA GUIMARAES, WALTER MARCIO 

GUIMARAES, IVO PERON DEBONA, LILIANE ALVES SARAIVA, EDILSON 

CUNHA SENA JUNIOR, DANIEL BARBOSA SENA, SOLANYARA 

ANGELICA PEREIRA GUIMARAES Intimem-se as Partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038600-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038600-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SILVANA DIAS DA 

SILVA Considerando a certidão de Id. 28747307, intime-se o autor 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030452-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030452-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BJ - TENDENCIAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME REU: TRB 

ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP Intime-se o autor 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias SOB PENA 

DE EXTINÇÃO. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035635-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035635-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINEIA DOS SANTOS REU: EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO 

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear 

os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017788-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABILIO MARQUES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH ARAUJO SOUZA NEVES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017788-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ABILIO MARQUES GARCIA REU: MARGARETH ARAUJO SOUZA 

NEVES Ante a petição do exequente (Id. 28339645) e a não localização de 

novos endereços da parte ré, expeça-se edital de citação da requerida 

MARGARETH ARAUJO SOUZA NEVES (CPF nº 267.766.001-63), com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos 

autos. Faça constar no edital de citação que, ocorrendo revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses dos réus. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029118-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUAN DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1022184-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRE DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

CINTIA QUERENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA (REU)

ADONIAS CRISOSTIMO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

SAMANTA DUARTE VIEIRA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELZA PEREIRA PONTES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022184-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXSANDRE DA CRUZ FERREIRA, CINTIA QUERENTINO DE SOUZA REU: 

ADONIAS CRISOSTIMO DE OLIVEIRA, APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA 

Ante a petição dos autores (Id. 28391059) e a não localização de novos 

endereços da parte ré, expeça-se edital de citação da requerida 

APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA (CPF nº 275.088.381-49), com prazo 

de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos 

autos. Faça constar no edital de citação que, ocorrendo revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses dos réus. Por fim, 

defiro o pedido de Id. 29583183 e determino expedição de carta intimação 

para a União observando-se a juntada de cópia da matrícula do imóvel 

usucapido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055730-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044248-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE ALMEIDA (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023179-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE STEFANE DUARTE DE CASTRO SILVA OAB - 131.609.377-80 

(REPRESENTANTE)

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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017645-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017645-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES 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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050731-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYZANGELA SILVA SANTOS SIPRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como 

do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES 

AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007230-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAURO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007230-09.2019.8.11.0041. Intime-se o 

autor para manifestar-se sobre a petição e documento dos IDs 20702850 

e 20702851, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos para o 

saneador CUIABÁ, 24 de março de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044890-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALBA GABRIELA BARROS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044890-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DALBA GABRIELA BARROS BORGES REQUERIDO: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Intime-se a 

empresa requerida para recolher as custas da reconvenção no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento desta. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027642-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036641-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO SOUZA MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048900-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039927-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARCIA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 23/04/2019, às 11h30, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada pelo sistema Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039927-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038018-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIGOR NOGUEIRA LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042598-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030266-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARVALHO SOUSA FILHO (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036840-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025739-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIR GOMES VALVERDE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1025739-22.2018.8.11.0041 ALVANIR 

GOMES VALVERDE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

designada para o dia 28/11/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 13 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001933-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001933-21.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Trata-se de matéria de fato e de direito, 

contudo o feito encontra-se suficientemente instruído, sendo 

desnecessária a produção de provas orais, as quais indefiro. Intimem-se e 

voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (REU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054826-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA REU: LETICIA BARROS FALCAO, ACACIO JOSE 

ROZENDO FALCAO Defiro o pedido de busca no sistema BACENJUD com 

relação a requerida Leticia, visto que o AR expedido no Id. 29707098 com 

relação ao requerido Acacio ainda não retornou. Seguem anexos os 

extratos. Intime-se o autor para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039240-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN FERRARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039240-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: EVELYN FERRARI Considerando o 

recolhimento da diligência nos Id. 28397788 e 28398016, expeça-se o 

mandado de intimação e citação como determinado na decisão de Id. 

26294284, observando-se o endereço localizado na Avenida General 

Valle, nº 401, apto 602, Edifício Vaticano João XXIII, Bairro Bandeirantes, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.010-000. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029970-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA OAB - MT4214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029970-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARNALDO PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: DEIVID 

MENACHO HENRIQUES Ante a petição do autor (Id. 28409767) e a não 

localização de novos endereços da parte ré, expeça-se edital de citação 

da requerida DEIVID MENACHO HENRIQUES (CPF nº 330.457.738-69), com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos 

autos. Faça constar no edital de citação que, ocorrendo revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses dos réus. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025161-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARQUES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028811-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALISON MENDONCA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023222-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO NERY BARBALHO MAIA OAB - RJ74595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS BADAN OAB - PR53958 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALENCAR PANTOJA OAB - RJ145824 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023222-15.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA REU: AME COMERCIO 

VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA Nos termos dos artigos 

9º e 10º do CPC/2015, visando evitar a prolação de decisão surpresa, 

além de garantir o contraditório e ampla defesa, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos 

de ID. 25331020. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos para sentença. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038377-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GERALDO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017697-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BOTELHO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016975-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALISSON BRANCO DE OLIVEIRA (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030355-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007230-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAURO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007230-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

FERNANDO MAURO NOBRE REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais C.C Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por FERNANDO MAURO NOBRE, em desfavor de BANCO PAN S/A. Em 

suma, o autor afirma que está sofrendo, indevidamente, desconto em sua 

folha de pagamento a título de cartão de crédito, cuja origem alega 

desconhecer. Requer em sede de liminar, a concessão de tutela de 

urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar 

descontos na folha de pagamento do autor. 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, notadamente por meio dos holerites 

trazidos com a petição inicial, de cujo teor é possível extrair, prima facie, 

que o autor vem sofrendo descontos indevidos a título de cartão de 

crédito, cuja origem alega desconhecer. O perigo de dano exsurge dos 

evidentes prejuízos econômicos causados ao autor, caso os descontos 

sejam mantidos até o final da demanda, o que poderá comprometer a sua 

renda mensal. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

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

jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, defiro o pedido de tutela de urgência, 

para determinar que a requerida se abstenha de efetuar descontos na 

folha de pagamento do autor, a título de cartão de crédito. Para o caso de 

não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa 

diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 03/06/2019, às 11h00, Sala 

6, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, 

na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

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

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010472-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI CARLOS TEIXEIRA VALTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010472-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIDINEI CARLOS TEIXEIRA VALTER RÉU: AYMORE Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. 
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Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023222-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO NERY BARBALHO MAIA OAB - RJ74595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS BADAN OAB - PR53958 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALENCAR PANTOJA OAB - RJ145824 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027656-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CARLOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016016-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES FLORENTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032935-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FRAZAO FILHO (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007479-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA 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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018626-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014853-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR LIBORIO RODRIGUES (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012368-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MANCILHA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MENDES DOS SANTOS SOUZA OAB - MT9471/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012368-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE MANCILHA BARROS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Extrai-se dos autos que, de fato, a negativa da 

requerida para o custeio do medicamento indicado ao tratamento da autora 

está fundado na sua não inclusão no rol da ANS (Id. 30335498), e não na 

falta de registro da ANVISA – o que aliás restou demonstrado pelo autor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 35 de 714



por meio da cópia da Resolução nº 596/2019 da ANVISA, publicada no 

Diário Oficial da União, no dia 11/03/2019. Com isso, verifica-se que o 

autor faz jus à tutela de urgência pleiteada. O relevante fundamento da 

demanda vem demonstrado por meio da receita médica anexada no Id. 

30335495, de cujo teor extrai-se, prima facie, o estado de saúde da 

requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter ao 

tratamento com a medicação ABEMACICLIBE (VERZENIOS), cujo custeio 

não poderia ser negado pela requerida sob o fundamento de não constar 

no rol da ANS. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu que “o rol de procedimentos apresentados pela Agência 

Nacional de Saúde não é taxativo, servindo como exemplo de 

procedimentos, portanto, não deve tal tabela ser utilizada com a finalidade 

de negar atendimento ao usuário de plano de saúde. (...).” (TJMT, 1ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0001487-74.2015.811.0041, 

Relator Des. João Ferreira Filho, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018) O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre 

do risco de a autora ser impedida de se submeter ao tratamento indicado 

por sua médica. Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração 

formulado no Id. 30365080, para CONCEDER a tutela de urgência 

específica, liminarmente, a fim de determinar que a requerida, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, libere e custeie o medicamento ABEMACICLIBE 

150mg (VERZENIOS), pelo tempo necessário ao tratamento da autora, 

conforme indicado pela médica responsável. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte requerida, imponho a 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

07/07/2020, às 8h30 – Sala: Conciliação 4, com vistas à conciliação a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 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 com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá, 17 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011742-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMPOS & GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO NOVO ATHENEU LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Conforme laudo de avaliação, Id 14535730, o imóvel penhorado, 

consubstanciado pela fração ideal terreno de diversas matrículas e a 

edificação, importou em R$ 5.468.802,91. O último cálculo de atualização 

do crédito do exequente totalizou R$ 777.669,63, portanto, muito inferior 

ao valor da avaliação. O exequente não se dispôs a depositar a diferença 

entre o valor da avaliação e o crédito exequendo. Verifica-se dos Id’s 

24709105 e 24709105, que o 7º Serviço de Registro de Imóveis enviou a 

comprovação do mandado de penhora cumprido nas matrículas 

determinadas, constando, em relação às frações ideais de terreno objeto 

das matrículas 11.012, 11013 e 11015 , ordem de indisponibilidade emitida 

pela 4ª Vara da Justiça do Trabalho. Assim, não há como deferir a 

adjudicação requerida, posto que referidos imóveis estão gravados com 

indisponibilidade. Não bastasse isso, todas as matrículas estão gravadas 

com ônus hipotecário, não constando o cancelamento das hipotecas, e 

portanto, é necessária a intimação dos credores com garantia real. Por 

fim, quanto à alegação do exequente, de que foram penhorados frações 

ideais do objeto das matrículas, somente é possível deferir-se adjudicação 

se demonstrada a divisibilidade do bem penhorado, com discriminação dos 

limites e confrontações da fração a ser adjudicada, com comprovação de 

cômoda divisibilidade. Diante disso, não estando satisfeitas as condições 

para adjudicação, indefiro por ora o pedido. Publique-se. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056322-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056322-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIVANIA SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Divania Soares dos Santos 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 20/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e pagamento na 

seara administrativa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 28726847), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 20/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 
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PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do pagamento 

realizado na seara administrativa Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, afasto a 

preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

26596756) e o laudo pericial (ID 28726847). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos COTOVELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu cotovelo esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Ocorre que a parte autora já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), assim, infere-se o valor remanescente 

em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(20/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054707-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054707-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Marcio Ribeiro da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/01/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

comprovante de endereço em nome de terceiro e impugnação da justiça 

gratuita, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

29466028), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/01/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a 

demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que o Autor 

apresentou a carteira de trabalho em ID 26377623, no qual consta a 

informação de que o mesmo recebe aproximadamente o valor de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais), demonstrando uma situação de 

incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 26377621, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 
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parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26377624) e o laudo pericial (ID 29466028). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos OMBROS 

o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos) atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 5.568,75 (cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (10/01/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053383-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSA BATISTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1053383-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILENE ROSA BATISTA CARVALHO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Marilene Rosa Batista Carvalho 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

falta de interesse de agir e inépcia da inicial, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 29467163), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/07/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Inépcia da inicial - Boletim de Ocorrência No que 

tange à preliminar arguida referente a ausência do boletim de ocorrência a 

fim de demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece 

prosperar haja vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência 

a fim de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização 

será paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente. Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do 

mérito. IV - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que 

a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 26196661) e o laudo pericial (ID 

29467163). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 
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adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (30/07/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055038-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1055038-10.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TEREZINHA MARTA PEDROSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Terezinha Marta Pedroso contra 

Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/09/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 29489873), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 16/09/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26436079) e o laudo pericial (ID 29489873). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão , para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (16/09/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005924-68.2020.8.11.0041
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JESUS CALHAO ESTEVES (REQUERENTE)

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERENTE)

GENTIL ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (REQUERENTE)

MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES OAB - MT11360/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA CALHAO ESTEVES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005924-68.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA, GLORIA 

CATHARINA ESTEVES MONTEIRO, GENTIL ESTEVES JUNIOR, JOAO 

BOSCO ESTEVES, JESUS CALHAO ESTEVES REQUERIDO: IGNEZ MARIA 

CALHAO ESTEVES Verifica-se que o autor apesar de devidamente 

intimado para recolher a taxa judiciária e custas processuais, deixou 

transcorrer o prazo in albis conforme certidão de Id. 30556212. Nesse 

contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que em caso 

de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039683-57.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Maria Pereira da Rosa contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 05/08/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação, arguindo 

preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta 

de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

28575960), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/08/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

2373069 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23730426) e o laudo pericial 

(ID 28575960). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 
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(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/08/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046496-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046496-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REJANE IBANEZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Rejane 

Ibanez contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

07/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de falta de 

interesse de agir, ilegitimidade passiva, e impugnação da justiça gratuita, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26399137), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 07/08/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido 

afirma que o autor não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua 

hipossuficiência. Entretanto, verifico que o Autor apresentou a carteira de 

trabalho em ID 23955175, no qual consta a informação de que o mesmo 

recebe aproximadamente o valor de R$ 1.215,00 (um mil duzentos e 

quinze reais), demonstrando uma situação de incapacidade financeira. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V – Mérito V.1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25023128) e o laudo pericial (ID 26399137). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA 

COLUNA o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu segmento da coluna lombar 

é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado 
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sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro (07/08/2019). Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028277-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY RICARDO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028277-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLLEY RICARDO DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Weslley Ricardo de Santana contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, que serão analisadas 

a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 27278325), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/05/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III – Mérito III.1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. III.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21280681) e o laudo pericial 

(ID 27278325). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 
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acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão direita é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(30/05/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029213-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADEKSON APARECIDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029213-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JADEKSON APARECIDO MIRANDA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Jadekson Aparecido 

Miranda contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de adequação do valor da causa, inépcia da inicial e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27329342), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/05/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a carteira de identidade do 

requerente que contém os documentos RG e CPF, por tais motivos, afasto 

a preliminar ventilada. III - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. IV – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que 

a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 21402152) e o laudo pericial (ID 

27329342). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior esquerdo é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025221-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025221-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS MENDES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Antonio Marcos Mendes dos Santos contra 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 
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reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/01/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, 

adequação do valor da causa e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27143817), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 08/01/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20842250) e o laudo pericial (ID 27143817). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio-facial o percentual incidente é de 100% (setenta por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua estrutura crânio facial é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (08/01/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020112-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZACARIAS LEONARDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Zacarias Leonardo da Silva contra Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

comprovante de endereço ilegível e impugnação da justiça gratuita, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 26614899), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 19/12/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 20022466 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 
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sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido afirma que o autor 

não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua hipossuficiência. 

Entretanto, verifico que o Autor apresentou o extrato bancário em ID 

20022457, no qual consta a informação de que o mesmo recebe benefício 

do INSS aproximadamente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), 

demonstrando uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito 

a preliminar suscitada. IV – Do comprovante de endereço não apresentado 

pelo autor. O fato do autor não ter juntado comprovante de residência 

legível não gera nulidade nos autos, haja vista que o art. 319, II, do CPC, 

apenas exige a indicação do endereço, não fazendo menção a exigência 

obrigatória de documento comprovante o endereço. Pelo que se verifica 

da inicial, a parte autora cumpriu a exigência do aludido artigo, razão pela 

qual a preliminar deve ser afastada. Nesse sentido, eis o seguinte 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DPVAT – COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – 

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A 

ausência de apresentação de comprovante de endereço não autoriza, por 

si só, o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ele não 

constitui documento indispensável à propositura da ação. (Apelação nº 

10000190351957001,RELATOR. ANTONIO BISPO, Julgado em 18/02/2020, 

Publicado no DJE 28/02/2020). Posto isso, rejeito a preliminar aventada. 

Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20022458) e o laudo pericial 

(ID 26614899). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (19/12/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 (setecentos reais), na 

forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034322-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO DA LUZ GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Reginaldo da Luz Gomes contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 04/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26555582), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/07/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado mediante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 45 de 714



simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a carteira de identidade do 

requerente que contém os documentos RG e CPF, por tais motivos, afasto 

a preliminar ventilada. IV - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. IV. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22321788) e o laudo pericial 

(ID 26555582). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (04/07/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047164-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MAURICIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por José Mauricio da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 29/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26394286), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/06/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 
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13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25166109) e o laudo pericial (ID 26394286). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro (29/06/2019). Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024793-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNIETA LINHARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024793-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTUNIETA LINHARES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Antunieta Linhares Pereira contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 24/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 27130223), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se 

em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 24/02/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 
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eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20781460) e o laudo pericial 

(ID 27130223). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior direito é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (24/02/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028123-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE MARIA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028123-21.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIANE MARIA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Ediane Maria da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/03/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27224606), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/03/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 

6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a carteira de identidade do 

requerente que contém os documentos RG e CPF, por tais motivos, afasto 

a preliminar ventilada. IV – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 
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Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito a Declaração de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 21253916) e o laudo pericial (ID 

27224606). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial o percentual 

incidente é de 100% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em sua estrutura facial é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/03/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

23 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002714-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANNE MARA VINHAL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIRLEY ADRIELLE ALVES GREGORIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002714-09.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATHIANNE MARA VINHAL DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: NIRLEY ADRIELLE ALVES GREGORIO EIRELI - ME Verifica-se 

que a autora apesar de devidamente intimada para emendar a inicial e, 

assim, adequar os seus pedidos ao procedimento do CPC/2015, deixou 

transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de Id. 30585124. Nesse 

contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que em caso 

de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002708-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL ATILA DE SOUZA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002708-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANGEL ATILA DE SOUZA CAMARGO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Verifica-se que o autor apesar de 

devidamente intimado para emendar a inicial e, assim, comprovar sua 

condição de econômica e financeira, bem como juntar o boletim de 

ocorrência, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante certidão de Id. 

30585131. Nesse contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo 

Civil que em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser 

indeferida. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do 

Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo estatuto processual. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003709-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003709-22.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA ALVES MARTINS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO SA Verifica-se que o autor apesar de devidamente 

intimado para emendar a inicial e, assim, comprovar sua condição de 

econômica e financeira, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante 

certidão de Id. 30585136. Nesse contexto, preleciona o artigo 290 do 

Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a diligência, a 

inicial deve ser indeferida. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento 

no artigo 290, do Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048834-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITO DO NASCIMENTO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048834-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA BENEDITO DO NASCIMENTO REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se 
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de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maria Benedito do 

Nascimento contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/05/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 

28552983), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/05/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 25526991 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25526589) e o laudo pericial 

(ID 28552983). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA COLUNA o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu segmento da coluna vertebral é de 

10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(20/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040380-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRENE FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040380-78.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIRENE FRANCA DE BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Edirene Franca de Brito contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/09/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade do polo ativo, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28623692), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 05/09/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 
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Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 28046640) e o laudo pericial 

(ID 28623692). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação l e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/09/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040517-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Gilson da 

Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/06/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 28724136), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III – Mérito III. 1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 
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de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. III. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23952296) e o laudo pericial (ID 28724136). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio-facial o percentual incidente é de 100% (setenta por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua estrutura crânio facial é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (08/06/2019). 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 (setecentos 

reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052889-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THALES VIDAL PEREIRA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Thales Vidal Pereira Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08/10/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28704528), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 08/10/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 
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demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26149372) e o laudo pericial (ID 28704528). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (vinte e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (08/10/2019). Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos 

patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, 

sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários 

respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012877-82.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATIAIA. EXECUTADO: VANIA PIRES 

MUNHOZ FERRAZ Trata-se de Ação de Execução interposta por 

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATIAIA. em face de VANIA PIRES 

MUNHOZ FERRAZ. No caso, verifica-se que as partes se compuseram 

amigavelmente na audiência (Id. 30551616). Assim, a sua homologação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º, do CPC. 

Honorários na forma acordada. Intime-se a executada para informar os 

dados bancários para a expedição do alvará dos valores bloqueados no 

Id. 29529222, no prazo de 15 (quinze) dias. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005340-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DE SOUZA OAB - 954.524.191-87 (REPRESENTANTE)

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE OLIVEIRA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005340-98.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: J. W. D. S. REPRESENTANTE: SHIRLEI DE SOUZA 

REQUERIDO: KEILA DE OLIVEIRA MOURA Verifica-se que a autora apesar 

de devidamente intimada para emendar a inicial e, assim, comprovar sua 

condição de econômica e financeira, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão de Id. 30610791. Nesse contexto, preleciona o artigo 

290 do Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a 

diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil e via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COUTINHO DE CAMARGO COSTA OAB - SP271536 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. GOMES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004838-62.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME EXECUTADO: E. 

A. GOMES DA SILVA - ME Verifica-se aparte autora apesar de 

devidamente intimada para emendar a inicial e, assim, juntar comprovante 

de residência, documentos pessoais e comprovar o recolhimento das 

taxas e despesas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão de Id. 30610795. Nesse contexto, preleciona o artigo 

290 do Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a 

diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil e via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010472-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI CARLOS TEIXEIRA VALTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010472-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIDINEI CARLOS TEIXEIRA VALTER EXECUTADO: AYMORE Cuida-se de 

Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença movida por 

SIDINEI CARLOS TEIXEIRA VALTER em face AYMORE. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 15.374,14 (quinze 

mil e trezentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), no Id. 

30044235. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 30063154). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 30063154. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049678-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA BATISTA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049678-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA PEREIRA BATISTA REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Angela Pereira Batista contra 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

14/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa e inépcia da inicial, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28571183), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 14/03/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

- Da ausência de documentos essenciais á regulação do sinistro 

Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o 

que foi demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi 

apresentada a carteira de habilitação do requerente que contém os 

documentos RG e CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25668958) e o laudo pericial 

(ID 28571183). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro (14/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 
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700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039617-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039617-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO CARLOS DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Marcelo Carlos de Almeida contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28564509), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de habilitação do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 23732058 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23731819) e o laudo pericial 

(ID 28564509). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de porcentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052445-08.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LORIVAL GOMES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Lorival Gomes da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e 

vinte e cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28731825), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 18/06/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 26054958 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 26054958) e o laudo pericial 

(ID 28731825). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta de um dos PÉS o percentual incidente é de 

50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização e de perda 

permanente parcial incompleta de um dos OMBROS o percentual incidente 

é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

encontrando-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), bem como, invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) encontrando-se 

o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), totalizando o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do 

importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (18/06/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047786-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISOM LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047786-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAISOM LEMES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jaisom Lemes de Oliveira contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 30/07/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, 

inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Realização de avaliação médica (ID 28554058), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/07/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa A preliminar de adequação 

do valor da causa, não merece guarida, uma vez que em eventual 

indenização favorável ao autor, o real valor só será apurado após a 

realização da perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é 

atribuído à causa considerando que não é possível estabelecer de início o 

valor da indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 2591962 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Inépcia da Inicial – ausência de procuração Com relação a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de procuração, verifico que não merece 

guarida a pretensão da parte requerida, haja vista que em ID 25291950 o 

autor juntou procuração dando poderes para autuação ao advogado 

subscritor. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que 

a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 25291958) e o laudo pericial (ID 

28554058). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial o percentual 

incidente é de 100% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em sua estrutura crânio facial é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida 

ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (30/07/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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LUIS VIEIRA NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Luis Vieira Nascimento contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 02/04/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 28552875), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/04/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 23433914 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23433910) e o laudo pericial 

(ID 28552875). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial o percentual 

incidente é de 100% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em sua estrutura crânio facial é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (02/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052706-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU PEREIRA MENDES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052706-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIRINEU PEREIRA MENDES REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Cirineu Pereira Mendes 

contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28695292), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 10/10/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 
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legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

- Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou 

falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 26107757) e o laudo pericial (ID 28695292). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (10/10/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038942-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038942-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Gustavo Henrique Gonçalves contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28547733), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 29/10/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 
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não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 23419696 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23419695) e o laudo pericial 

(ID 28547733). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos JOELHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu joelho direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida 

ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (29/10/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038953-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038953-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRACILIANO ANTONIO ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Graciliano Antonio Alves dos Santos contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/05/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28550037), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 30/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 23424939 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23424938) e o laudo pericial 

(ID 28550037). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos JOELHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu joelho direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (30/05/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051462-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Adevaldo dos Santos Vieira contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/06/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de 

avaliação médica (ID 28712039), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 08/06/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando que não é possível estabelecer de início o valor da 

indenização, nesse sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. VALOR PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer 

desde logo o valor da indenização, não é ilegal a decisão de manter 

provisoriamente o valor atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso 

não conhecido.” (STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 

19.8.97, Publicado em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III 

– Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de 

Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor 

juntou em ID 25894263 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 
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ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 25894262) e o laudo pericial 

(ID 28712039). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta de um dos TORNOZELOS o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

COTOVELOS o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo esquerdo com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cicno por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (08/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível
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PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033605-47.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027825-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCLEISON DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027825-63.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008319-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAURO LEMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008319-04.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034831-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ANTONIO ARIZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034831-87.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034868-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDIMAR DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1034868-17.2019.8.11.0041 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 petição de ID 29078593, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048760-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERNANDO BARBOSA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDNEIA BARBOSA GENEROSO (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048760-90.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009564-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA SANTOS LEITE (REQUERENTE)

EDUNIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO VOZ DA VERDADE (REQUERIDO)

RONALDO CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009564-50.2018.8.11.0041 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, no prazo de 15 (quinze) dias. a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). -- Cuiabá, 24 de 

março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023685-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE SOUZA 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. 1023685-49.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021444-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDNEY DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1021444-39.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005789-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JACINTO DE OLIVEIRA PONTES (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005789-90.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036172-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036172-85.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032403-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032403-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022380-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022380-64.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Em seguida, havendo interesse de menor, colha-se 

parecer ministerial. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012637-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER SALOMAO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012637-59.2020.8.11.0041 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, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022269-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE STEFANI BIAZOTO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022269-80.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033804-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (AUTOR(A))

GENIVALDO DE SOUZA 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033804-69.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025268-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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. 1025268-69.2019.8.11.0041 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 de ID 30628100, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Cuiabá, 24 

de março de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019113-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019113-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018988-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEZERRA DE SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1018988-19.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034257-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELHA KATARINE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034257-64.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020666-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020666-69.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036843-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GONCALVES MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036843-74.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036310-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WILLIAN MAGALHAES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036310-18.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034279-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILESIO FRAZAO DE ALMEIDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034279-25.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para, especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027938-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027938-80.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036939-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CEREZO 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)

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. 1036939-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035074-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035074-31.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035452-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE ARRUDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035452-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024775-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BAZANELLA (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. 1024775-92.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002297-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de levantamento dos 

valores em favor do patrono do autor referente aos honorários 

contratuais. Dessa forma, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido de 

ID 26242875. Expeça-se alvará como requerido. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020849-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BOSCO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020849-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

decurso do prazo requerido no ID 22028734, intime-se o autor para que, 

em 05 (cinco) dias, informe se possui interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação do 

autor, intime-se a ré para requerimento pertinente. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002297-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de levantamento dos 

valores em favor do patrono do autor referente aos honorários 

contratuais. Dessa forma, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido de 

ID 26242875. Expeça-se alvará como requerido. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002297-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de levantamento dos 

valores em favor do patrono do autor referente aos honorários 

contratuais. Dessa forma, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido de 

ID 26242875. Expeça-se alvará como requerido. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039475-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN LORRAINE DESORDI NUNES (AUTOR(A))

ROSANE KATIA DESORDI NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039475-10.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que a executada efetuou o pagamento 

parcial da obrigação. A exequente requer o levantamento do valor pago 

pela executada e o prosseguimento do feito quanto ao saldo 

remanescente (ID 27952263). Defiro o pedido de levantamento do valor 

incontroverso. Intime-se a executada para pagamento do saldo 

remanescente, em 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001627-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CRISTIANO SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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° 1001627-23.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que a executada efetuou o pagamento 

parcial da obrigação. O exequente requer o levantamento do valor pago 

pela executada e o prosseguimento do feito quanto ao saldo 

remanescente (ID 30014621). Defiro o pedido de levantamento do valor 

incontroverso. Expeça-se alvará como requerido. Intime-se a executada 

para pagamento do saldo remanescente, em 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 

24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031221-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIENISSON CAVALCANTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1031221-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A petição 

de ID 28461965 pertence a outro processo. Intime-se o autor para, em 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035163-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR VENICIUS 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)

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. 1035163-54.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035177-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SIQUEIRA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1035177-38.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1025836-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025836-85.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002297-27.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de levantamento dos 

valores em favor do patrono do autor referente aos honorários 

contratuais. Dessa forma, acolho o parecer ministerial e defiro o pedido de 

ID 26242875. Expeça-se alvará como requerido. Cuiabá/MT, 24 de março 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036505-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036505-37.2018.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025808-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE RODRIGUES SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025808-20.2019.8.11.0041 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, 24 de março de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003409-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO EDUARDO DE ALMEIDA INOCENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1003409-60.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de desconstituição de débito c/c danos morais com tutela de 

urgência proposta por Renato Eduardo de Almeida Inocência contra o 

Banco Bradesco, ambos qualificados nos autos. Relato o autor que 

recentemente foi surpreendido ao ter seu cadastro recusado junto ao 

comercio local, em virtude da inclusão do seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito do consumidor por determinação da ré, referente a um 

débito no valor de R$ 174,53, oriundo de um suposto débito vencido em 

14/12/2017. Afirma que a situação causou enorme estranheza e 

desconforto, eis que embora já tenha possuído uma conta bancária junto 

ao réu, sua conta era apenas para recebimento e saque de salário, 

desconhecendo qualquer contrato de empréstimo, financiamento, 

utilização de cartão de crédito ou algum serviço que pudesse originar tal 

cobrança. Postula a concessão de liminar para determinar que o réu 

proceda a baixa da restrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais). Requer a inversão do ônus e informa 

desinteresse na designação de audiência de conciliação. É o relatório. 

Decido. Por esta via, pretende o autor a concessão de liminar para 

determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em 

razão da dívida no valor de R$ R$ 174,53, vencida em 14/12/2017, 

anotada por determinação do réu em 19/02/2018. De acordo com a 

sistemática processual, a tutela almejada pelo autor será concedida 

sempre que preenchidos os requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nota-se que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Diante disso, verifica-se 

não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que o 

extrato do SERASA trazido aos autos para comprovação do alegado 

direito, apesar da difícil leitura, demonstra que a anotação de restrição 

creditícia foi anotada em 19/02/2018, ou seja, há dois anos. Outrossim, 

existem outras anotações de restrição creditícia em nome do autor, sendo 

certo, ainda, que o mesmo confessa já ter mantido relação jurídica com a 

instituição financeira. Assim, não há nos autos elementos que demonstrem 

de forma suficiente a probabilidade do direito do autor, tampouco que a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito 

pleiteado. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 
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esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré 

(u) para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033073-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1033073-73.2019.811.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação declaratória de nulidade contratual por fraude em assinatura 

contratual c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de 

tutela de urgência proposta por Elton da Silva Tavares em desfavor do 

Banco Bonsucesso, objetivando determinação para que o réu se abstenha 

de efetuar descontos em sua folha de pagamento, eis que não reconhece 

os 07 (sete) empréstimos realizados em seu nome perante a instituição 

financeira. O pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando ao 

réu que cesse os descontos das parcelas dos contratos 76105247, 

75848441, 75490601, 76085335, 76035575, 75641820 e 105824767. 

Citado, o réu ofertou contestação em que defende a legitimidade dos 

débitos, apresentando os contratos de empréstimo e seus respectivos 

extratos, entre outros documentos. O réu, preliminarmente, pugna pelo 

indeferimento da petição inicial (Id 27112801). Impugnação à contestação 

(Id 27560992). O autor informou o descumprimento da liminar pelo réu, 

requerendo a confirmação da multa fixada e sua majoração (Id 27889598). 

É o relatório. Decido. A preliminar arguida pelo réu, no sentido de que a 

petição inicial deve ser indeferida por não apresentar documentos 

essenciais à propositura da ação, como os extratos bancários que 

comprovem o não recebimento dos valores referentes aos empréstimos 

pelo autor, não merece prosperar. Verifica-se que a petição inicial está 

instruída com os documentos necessários à sua propositura, não sendo 

razoável exigir do autor a produção de prova negativa. À par destas 

considerações, rejeito a preliminar. Superada a questão prejudicial, dou o 

feito por saneado e, nos termos do art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido a autenticidade das assinaturas do autor, apostas nos 

contratos de empréstimos números 76105247, 75848441, 75490601, 

76085335, 76035575, 75641820 e 105824767, apresentados pelo réu com 

a contestação. Quanto ao ônus da prova, considerando que as partes se 

amoldam à definição de consumidor e fornecedor de serviços, devem ser 

aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme firme 

e pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Assim, defiro a 

inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Para elucidação do caso, determino a 

produção de prova técnica pericial (perícia grafotécnica). Nomeio 

THYAGO JORGE MACHADO como perito do Juízo. Intime-o na Rua General 

Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, telefone (65) 

8112-2338, para cumprir ao encargo, informando a este Juízo sua 

aceitação independentemente de termo de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua 

proposta de honorários periciais. O expert deverá responder se as 

assinaturas apostas nos contratos de empréstimo pertencem ao autor. 

Faculto às partes indicação de assistentes técnicos e quesitos, conforme 

estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se 

as partes para que manifestem sobre esta. Inexistindo objeção quanto ao 

valor dos honorários e, considerando que a perícia está sendo 

determinada pelo Juízo, o réu deverá depositar metade do valor em cinco 

dias (art. 95, CPC). No caso de procedência, o réu efetuará o pagamento 

do restante dos honorários. Em caso de improcedência do pedido, o 

Estado arcará com a outra metade, hipótese em que deverá ser expedida 

a competente certidão de crédito. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se 

ao perito data para início dos trabalhos periciais, intimando as partes para 

que acompanhe. Autorizo o levantamento de 50% do valor depositado no 

início dos trabalhos e o restante após a entrega do laudo. Por fim, deverão 

as partes ser intimadas para manifestarem sobre o laudo. Considerando 

que, intimado, o banco réu cessou os descontos das parcelas dos 

contratos sub judice, desnecessária a majoração da multa fixada para o 

caso de descumprimento da liminar. No que concerne à confirmação da 

astreinte, esta somente ocorrerá quando do julgamento do mérito, 

oportunidade em que poderá ser analisada a recalcitrância do réu de 

maneira abrangente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000528-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENALVA LOPES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL CONSIG (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000528-18.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do 

indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de 

tutela proposta por Benalva Lopes Teixexira em desfavor de Banco 

Panamericano e Fácil CONSIG, objetivando o cancelamento do contrato de 

empréstimo que ensejou os descontos em sua folha de pagamento no 

valor de R$ 1.460,00 pelo período de 96 meses, bem como a devolução em 

dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por 

danos extrapatrimoniais. Argumenta que aceitou proposta oferecida pelo 

segundo réu para quitação de saldo devedor na Caixa Econômica Federal, 

no valor de R$ 9.498,72 a ser pago em 24 parcelas. Contudo, após o envio 

de documentos para finalização da contratação, não obteve mais qualquer 

retorno o que a fez crer que a negociação não havia sido concretizada. 

Relata que em junho de 2016 constatou desconto em seu holerite, no valor 

de R$ 1.460,00 a ser pago em 96 parcelas, porém, não contratou referido 

empréstimo. Assim, entrou em contato com o primeiro réu através de 

e-mail, contudo, o impasse não foi solucionado. A decisão inaugural 

deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão d os descontos 

impugnados (ID 4594179). A autora depositou em juízo o valor creditado 

em sua conta (ID 4757949). A audiência de conciliação restou infrutífera 

(ID 5769178). Citados, os réus não ofereceram defesa, sendo decretada a 

revelia (ID 9558444). A autora requereu o julgamento antecipado do feito 

(ID 14892773). O réu Banco PAN S.A (Panamericano) se manifestou 

alegando que a autora não tentou solucionar a questão pela via 

administrativa e defendeu a existência de contratação do empréstimo 

impugnado, apresentando cópia de contrato por ela assinado (ID 

17218305). Intimada, a autora afirmou que não firmou sua assinatura no 

contrato apresentado pelo réu e requereu a realização de perícia 

grafotécnica (ID 20403120). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Em que pese a alegação da ré de que a autora não buscou 

solucionar o impasse pela via administrativa, conforme cópias de e-mail 

que acompanham a inicial, diversamente do alegado, a autora contatou o 

réu a fim de solucionar a situação, porém êxito. Destaco, ainda, que não 

há necessidade de que haja tentativa de resolução pela via administrativa 

para fins de propositura de ação, sob pena de violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Assim, não merece acolhimento a arguição 

do banco réu. Este feito veio concluso para julgamento antecipado, 

contudo, verifico a necessidade da realização da prova pericial 

grafotécnica para que seja comprovada a autenticidade das assinaturas 

dos documentos que acompanham a manifestação de ID 17218305. 
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Nomeio como perito do Juízo THYAGO JORGE MACHADO, que deverá ser 

intimado na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias 

II, telefone (65) 98112-2338, para realizar a perícia grafotécnica, 

responder aos quesitos que serão formulados pelas partes, informando 

tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa. O perito 

cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo de 

compromisso, devendo apresentar o laudo trinta dias após o início dos 

trabalhos periciais. Faculto às partes a formulação de quesitos no prazo 

de cinco dias, oportunidade que poderão indicar assistente técnico. Com a 

formulação dos quesitos das partes, intime-se o expert para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o 

pagamento dos seus honorários será feito ao final pelos réus, caso saiam 

vencidos, ou pelo Estado de Mato Grosso, na hipótese de a ação ser 

julgada improcedente. Após a aceitação ou recusa do perito e a 

apresentação de quesitos e indicação de assistente pelas partes, ou o 

decurso do prazo concedido, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, 

cientificando as partes. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042379-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGO SATORU PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1042379-66.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de anulação de sentença arbitral proposta por Adriany Cristina 

Emiko Pires - ME e Manoel Rodrigo Satoru Pires em desfavor de CAMEC – 

Câmara De Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. –Me 

(Tribunal De Arbitragem Conciliação E Mediação De Mato Grosso) e 

Petroluz Bandeirantes Auto Posto LTDA, todos qualificados e 

representados. Relatam os autores que após muito esforço, conseguiram 

adequar o prédio e as instalações, bem como constituir firma para o 

funcionamento do Restaurante Bandeirante, na cidade de Cáceres – MT. 

Ao longo do tempo e várias demandas envolvendo o referido imóvel, 

algumas inclusive submetidas ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres e outras ainda em tramitação, restou firmado entre as partes 

Petroluz Bandeirantes Auto Posto Ltda., Adriany Cristina Emiko Pires – ME 

e o também peticionante Manoel Rodrigo Satoru Pires, contrato de 

sublocação da referida área. Afirma a inicial que o documento foi 

elaborado unilateralmente pela empresa Petroluz, onde, por absoluta 

hipossuficiência técnica de sua parte deixou ser incluída a cláusula 

compromissória arbitral, remetendo a competência e foro de eventuais 

demandas ao juízo arbitral (Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação 

de Mato Grosso Ltda. – TARCOM). Vencido o Contrato de Sublocação, a 

empresa ré iniciou o procedimento de retomada do imóvel junto ao referido 

Tribunal Arbitral, culminando com a sentença arbitral prolatada em 

04/08/2017. Referida sentença arbitral está sendo impugnada na Ação 

Anulatória (PJE nº 1033853-81.2017.8.11.0041), em trâmite na 5ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, onde restou deferida a antecipação de tutela 

e suspenso o cumprimento da sentença, estando ainda hoje em trâmite a 

referida ação. Informam que desde janeiro de 2018 até a presente data 

vêm passando por extremas dificuldades financeiras, em virtude de 

inadimplência por parte de clientes de grande quantidade de refeições 

(construtoras), não conseguindo honrar com o pagamento de aluguéis e 

encargos locatícios. Em decorrência de tais fatos, a empresa requerida 

procedeu a abertura de novo procedimento junto ao Tribunal Arbitral 

(atualmente com a denominação CAMEC – CÂMARA DE ARBITRAGEM, 

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA), culminando com a 

condenação dos autores à desocupação do imóvel sito à Rua Deputado 

Emanuel Pinheiro, s/nº, Quadra 09, Bairro Jardim São Luiz, Cáceres – MT, 

bem como a condenação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios até a efetiva entrega das chaves, além de honorários 

advocatícios e custas do procedimento arbitral. Por fim, a ré protocolou 

junto ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres o pedido de 

cumprimento de sentença (Processo nº 1005145-58.2019.8.11.0006), cujo 

douto juízo determinou a intimação pessoal para que cumpram a 

desocupação do imóvel, no prazo de cinco dias, sob pena de incidência 

de multa diária, fixada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, limitada 

ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Sustentam que a sentença 

arbitral deve ser anulada devido à suspeição da CAMEC, pelo fato de que 

a sócia proprietária da referida Câmara, Sra. Regina Maria Rezengue do 

Carmo é esposa do Sr. José Arlindo do Carmo, advogado que atuou e/ou 

atua em defesa dos interesses da ré, além de haver vicio de 

consentimento no contrato. Argumentam, ainda, que logo depois do acordo 

para extinção do processo de Usucapião, que tramitou perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cáceres-MT (nº 6074-84.2014-811.0006), o 

representante da ré disse que não ia realizar nada daquilo que estava 

previsto no contrato, de modo que o acordo perdeu a eficácia, não 

podendo ser exigido o seu cumprimento justamente por aquele que o 

violou. Postula, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela para 

atribuir efeito suspensivo à sentença arbitral e seus efeitos. O juiz 

plantonista entendeu não ser o caso de urgência que justifique sua 

apreciação em plantão judiciário (Id 24307664). Declínio de competência (Id 

24349666). Manifestação da ré informando sobre a existência das ações 

envolvendo as partes na Comarca de Cáceres e inadimplência da parte 

autora desde janeiro de 2018. Requer a remessa dos autos ao Juízo 

prevento da 2ª Vara Cível de Cáceres – MT (Id 24475210). É o necessário. 

Decido. Para a concessão liminar da tutela provisória de urgência faz-se 

necessário o preenchimento concomitante dos requisitos constantes no 

art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 313.) No caso em questão, para ser concedido o efeito suspensivo da 

decisão arbitral, deve ser manifesta a possibilidade de nulidade, o que não 

restou demonstrado. Sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. Decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pleito liminar visando à 

sustação de protesto do laudo arbitral. Exame da probabilidade do direito 

(art. 300 do CPC). Alegação de cerceamento de defesa no procedimento 

arbitral. Agravante que informou a ausência da testemunha no próprio dia 

da audiência. Ato que já havia sido transferido anteriormente a pedido do 

agra V ante. Conclusão do árbitro de que a testemunha faltante nada 

acrescentaria ao caso. Não alegado o cerceamento de defesa na primeira 

oportunidade em que coube ao agravante falar no procedimento arbitral, 

após o encerramento da instrução. Laudo arbitral fundamentado em 

documentos e no depoimento da outra testemunha arrolada pelo 

agravante. Indícios de conduta meramente protelatória. Direito da parte 

agravada de efetuar o protesto da sentença arbitral. Inteligência do art. 31 

da Lei de arbitragem c/c art. 517 do CPC. Probabilidade do direito não 

evidenciada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSC; AI 

4019991-21.2018.8.24.0000; Balneário Camboriú; Terceira Câmara de 

Direito Civil; Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato; DJSC 29/11/2018; Pag. 161. 

Extraído Editora Lex Magister nº 67052377) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. 

Tutela antecipada concedida para suspender a eficácia da sentença 

arbitral, mediante caução do valor integral da condenação 

Inadmissibilidade, na medida em que a concessão de tutela antecipada em 

ação anulatória de sentença arbitral deve se dar com maior rigorosidade, 

necessitando de prova inequívoca de manifesto error in procedendo no 

decorrer do processo arbitral, o que não ocorreu Ausência dos requisitos 

constantes do art. 273 do CPC, notadamente a verossimilhança das 
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alegações, na medida em que não se verificou nulidades manifestas no 

procedimento arbitral Atos constritivos ou alienação do patrimônio da 

agravada que também não se demonstrou, o que denota ausência de 

perigo de dano irreparável Simples ajuizamento da ação anulatória que é 

insuficiente para obstar os atos executivos decorrentes do cumprimento 

do título executivo judicial, nos termos do CPC Precedentes Cassação da 

liminar, com prosseguimento da execução da decisão arbitral Recurso 

provido.” (TJSP; AI 2205610-43.2014.8.26.0000; Ac. 8205101; São Paulo; 

Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ramon 

Mateo Júnior; Julg. 11/02/2015; DJESP 23/02/2015. Extraído Editora Lex 

Magister nº 96687326 ). Entretanto, da análise destes autos e dos autos já 

em trâmite perante este Juízo (PJE nº 1033853-81.2017.8.11.0041), 

verifica-se que a parte autora está se aproveitando do comando judicial 

para inadimplir com o pagamento da locação e seus encargos, uma vez 

que confessa estar inadimplente com suas obrigações desde janeiro de 

2018. À par destas considerações, 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 

parte autora, pois, como é cediço, para a concessão da tutela provisória 

de urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão 

da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos 

cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores 

diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da 

liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018) Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo 

de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Por fim, observa-se claramente que esta ação é 

conexa com a de nº 1033853-81.2017.8.11.0041, em trâmite nesta 5ª Vara 

Cível, fazendo-se necessária a reunião das mesmas. Posto isto, 

associem-se ambas as ações. Quanto ao pedido de remessa dos autos 

ao Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres – MT, em virtude de suposta 

prevenção, manifeste-se a parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033853-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1033853-81.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de anulação de sentença arbitral em que foi concedida liminar 

para determinar a suspensão da sentença arbitral que suspendeu a 

eficácia da sentença proferida no Procedimento Arbitral n. 04/2017, 

instaurado e processado perante a CAMEC – Câmara de Arbitragem, 

Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. - ME. A ré manifestou 

noticiando que desde o deferimento da medida liminar, a parte autora 

deixou de pagar os aluguéis e demais encargos locatícios. Por isso, pugna 

pela reconsideração da decisão (Id 14508596). Intimada, a autora aduz 

que um de seus clientes mais expressivo se encontra inadimplente e por 

isso está com suas obrigações locatícias atrasadas. Informa que no prazo 

máximo de 30 dias irá quitar a integralidade dos alugueis atrasados e pede 

a manutenção da liminar (Id 14945739). Na petição constante do Id 

24012322, a ré ratifica a inadimplência da autora há mais de dois anos e 

pede a reconsideração da liminar, bem como a remessa dos autos ao 

Juízo prevento de Cáceres. É o necessário. Decido. Para a concessão 

liminar da tutela provisória de urgência nestes autos, foram analisados os 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC. Assim, em análise 

sumária, uma vez entendido presentes os elementos necessários, a 

suspensão da sentença arbitral foi determinada. Entretanto, conforme 

explanado na decisão constante dos autos 1042379-66.2019.8.11.0041, 

verifica-se que a parte autora está se aproveitando do comando judicial 

para inadimplir com o pagamento da locação e seus encargos, uma vez 

que confessa estar inadimplente com suas obrigações desde janeiro de 

2018. Aliás, em agosto de 2018 a autora informou que no prazo de 30 dias 

estaria quitando a integralidade dos aluguéis atrasados, contudo, 

passados aproximadamente 01 (um) ano e 06(seis) meses, a empresa 

continua inadimplente. Não pode o Juízo permitir que a empresa autora 

usufrua do imóvel sem qualquer ônus, em flagrante detrimento do 

proprietário do bem. À par destas considerações, REVOGO a liminar 

concedida na decisão do Id 10755511. Observa-se, ainda, que esta ação 

é conexa com a de nº 1042379-66.2019.8.11.0041, em trâmite nesta 5ª 

Vara Cível, fazendo-se necessária a reunião das mesmas. Posto isto, 

associem-se ambas as ações. Sobre o pedido de remessa dos autos à 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres, em decorrência da prevenção, 

manifeste-se a autora no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021244-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (AUTOR(A))

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. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021244-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização 

por danos morais e materiais ajuizada por Mauricio Vilhalva de Souza em 

face do Claro S.A, objetivando o cancelamento do contrato n. 

0000000000229485383, bem como a declaração de inexistência de 

qualquer débito dele decorrente, além de indenização por danos morais, 

ao argumento de que teve seu nome indevidamente negativado. Informa 

que inicialmente protocolou ação perante o 6ª Juizado Especial Cível 

(processo n. 8082809-66.2016.811.0001), porém, o feito foi extinto sem 

resolução de mérito, em razão da necessidade de produção de prova 

pericial. A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita ao autor (ID 14317688). Citada, a ré 

apresentou contestação e documentos (ID 18406705), oportunidade em 
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que requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, as partes não se compuseram (ID 18914180). O 

autor impugnou a contestação e informou possuir interesse na produção 

de prova pericial (ID 21797896). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e, inexistindo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado. A atividade 

exercida pela ré consiste em relação de consumo, sendo o autor 

consumidor final, circunstância esta que materializa a figura constante no 

artigo 2º do CDC, vejamos: “Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

(Grifo nosso). Já a ré, enquanto empresa que presta serviço, representa 

a figura do fornecedor de serviços definida pelo artigo 3º do CDC: “Art. 3º. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços”. Por sua vez, o CDC define o serviço em seu 

artigo 3º, § 2º, nos seguintes termos: “§ 2º. Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Assim, tratando-se de 

relação consumerista, este processo será analisado sobre as regras do 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, inclusive com os benefícios da 

inversão do ônus da prova – Art. 6°, VIII do CDC. Defiro a prova pericial 

requerida pelo autor. 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. Como a 

perícia foi requerida pelo autor, o mesmo deverá custeá-la. Contudo, 

sendo beneficiário da justiça gratuita, o seu percentual será pago ao final, 

pela ré, se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá pagar a 

perícia, caso a ação seja julgada improcedente, 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. § 1º O juiz poderá determinar que 

a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em 

juízo o valor correspondente. § 2º A quantia recolhida em depósito 

bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo 

com o art. 465, § 4º . § 3º Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I 

- custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” 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 se manifestem. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo. Eventual necessidade de outras provas, será analisada após a 

apresentação do laudo pericial. Em que pese o pedido de quebra de sigilo 

bancário oposto na contestação, não vislumbro a sua necessidade, eis 

que o resultado da perícia grafotécnica poderá de forma satisfatória 

contribuir para o deslinde do feito. Intimem-se todos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026554-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026554-82.2019.8.11.0041 SENTENÇA ALLAN 

RIBEIRO DA SILVA propôs ação de cobrança de juros e correção 

monetária na indenização do seguro obrigatório DPVAT em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando o recebimento de correção monetária a incidir 

sobre o pagamento administrativo do seguro obrigatório por invalidez 

permanente, referente ao acidente automobilístico sofrido em 25 de janeiro 

de 2018, eis que, segundo alega, o pagamento foi extemporâneo. A parte 

ré contestou a ação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No 

mérito, defende a improcedência do pedido ante a inexistência de 

remanescente devido. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ALLAN RIBEIRO DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O art. 5º da Lei 

supracitada dispõe que: "Art . 5º O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. [...] § 7o Os valores correspondentes às 

indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o 

pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção 

monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros 

moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica 

de seguro privado." Nesse sentido, já está consolidado na jurisprudência 

pátria que a correção monetária sobre a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT somente é devida em caso de desrespeito ao prazo legal de 30 

(trinta) dias para o pagamento administrativo, tendo como termo inicial a 

data de entrega dos documentos exigidos. 81385970 - AÇÃO DE 

COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NO 

PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

DPVAT. Insurgência que se restringe à correção monetária sobre quitação 

realizada na via administrativa. Súmula n. 580 do c. STJ determinando 

evento danoso como termo a quo da atualização. Entendimento limitado às 

hipóteses de pagamento administrativo intempestivo ou a menor. Recentes 

precedentes do c. STJ nesse sentido. Adimplemento nos autos dentro do 

lapso legal. Correção monetária inaplicável à espécie. Demanda totalmente 

improcedente. Encargos. Sucumbenciais pelo requerente, observada 

gratuidade. Apelo provido. (TJSP; AC 1010894-22.2017.8.26.0196; Ac. 

13235857; Franca; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Casconi; Julg. 20/01/2020; DJESP 24/01/2020; Pág. 3835) 

67183832 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório 

(DPVAT). Pedido de incidência de correção monetária sobre a indenização 

securitária paga administrativamente. Parcial procedência na origem. 

Recurso da parte ré. Pretenso afastamento da condenação ao pagamento 
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de correção monetária sobre a indenização quitada administrativamente. 

Acolhimento. Interpretação da Súmula nº 580 do Superior Tribunal de 

Justiça de acordo com o precedente reiteradamente aplicado. Incidência 

de correção monetária desde o evento danoso restrita aos casos em que 

a seguradora não realizou o pagamento administrativo no prazo legal. 

Ademais, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 

nesse sentido. Retificação da Súmula nº 47 deste tribunal pelo grupo de 

câmaras de direito civil, adequando-a ao entendimento da corte superior. 

Elementos probatórios aptos a comprovar que o pagamento foi realizado 

tempestivamente. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus 

sucumbenciais. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AC 

0300908-23.2015.8.24.0031; Indaial; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. 

Des. Rubens Schulz; DJSC 19/12/2019; Pag. 333) In casu, a parte autora 

sofreu um acidente automobilístico em 25/01/2018 e, em virtude do 

acidente, protocolou o requerimento administrativo na data de 11/05/2018. 

Contudo, foi necessária a complementação da documentação 

apresentada, que só foi recebida pela seguradora na data de 18/06/2018. 

De posse de todos os documentos exigidos, a seguradora designou 

perícia médica que foi conclusiva ao afirmar a invalidez permanente da 

parte autora, tendo o pagamento administrativo sido efetivamente realizado 

em 10/07/2018. Dessa forma, desde a complementação da documentação 

em 18/06/2018 até o efetivo pagamento em 10/07/2018, facilmente se 

conclui que não houve decurso de prazo superior a 30 dias, de modo que 

o pagamento realizado pela seguradora administrativamente deve ser 

considerado tempestivo. Destarte, considerando que a atualização 

monetária somente é devida nos casos em que o pagamento administrativo 

ocorre após o prazo legal, e não tendo sido demonstrada a inobservância 

deste prazo pela seguradora, que realizou o pagamento tempestivamente, 

não há como reconhecer a incidência de correção monetária sobre o valor 

da indenização. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ALLAN RIBEIRO DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Custas e despesas processuais pela parte autora, 

bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026244-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULLO ABRA 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:

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° 1026244-13.2018.8.11.0041 SENTENÇA ROMULLO 

ABRA DA SILVA propôs ação de cobrança de juros e correção monetária 

na indenização do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando o recebimento de correção monetária a incidir sobre o 

pagamento administrativo do seguro obrigatório por invalidez permanente 

referente ao acidente automobilístico sofrido em 10 de junho de 2016, eis 

que, segundo alega, o pagamento foi extemporâneo. A parte ré contestou 

a ação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a 

improcedência do pedido ante a inexistência de remanescente devido. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ROMULLO ABRA DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O art. 5º da Lei supracitada dispõe que: "Art . 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. [...] 

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não 

cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação 

pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 

regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios 

fixados na regulamentação específica de seguro privado." Nesse sentido, 

já está consolidado na jurisprudência pátria que a correção monetária 

sobre a indenização do seguro obrigatório DPVAT somente é devida em 

caso de desrespeito ao prazo legal de 30 (trinta) dias para o pagamento 

administrativo, tendo como termo inicial a data de entrega dos documentos 

exigidos. 81385970 - AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS 

E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DPVAT. Insurgência que se restringe à 

correção monetária sobre quitação realizada na via administrativa. Súmula 

n. 580 do c. STJ determinando evento danoso como termo a quo da 

atualização. Entendimento limitado às hipóteses de pagamento 

administrativo intempestivo ou a menor. Recentes precedentes do c. STJ 

nesse sentido. Adimplemento nos autos dentro do lapso legal. Correção 

monetária inaplicável à espécie. Demanda totalmente improcedente. 

Encargos. Sucumbenciais pelo requerente, observada gratuidade. Apelo 

provido. (TJSP; AC 1010894-22.2017.8.26.0196; Ac. 13235857; Franca; 

Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Casconi; 

Julg. 20/01/2020; DJESP 24/01/2020; Pág. 3835) 67183832 - APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório (DPVAT). Pedido de 

incidência de correção monetária sobre a indenização securitária paga 

administrativamente. Parcial procedência na origem. Recurso da parte ré. 

Pretenso afastamento da condenação ao pagamento de correção 

monetária sobre a indenização quitada administrativamente. Acolhimento. 

Interpretação da Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça de acordo 

com o precedente reiteradamente aplicado. Incidência de correção 

monetária desde o evento danoso restrita aos casos em que a seguradora 

não realizou o pagamento administrativo no prazo legal. Ademais, 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema nesse sentido. 

Retificação da Súmula nº 47 deste tribunal pelo grupo de câmaras de 

direito civil, adequando-a ao entendimento da corte superior. Elementos 

probatórios aptos a comprovar que o pagamento foi realizado 

tempestivamente. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus 

sucumbenciais. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AC 

0300908-23.2015.8.24.0031; Indaial; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. 

Des. Rubens Schulz; DJSC 19/12/2019; Pag. 333) In casu, a parte autora 

sofreu um acidente automobilístico em 10/06/2016 e, em virtude do 

acidente, protocolou o requerimento administrativo na data de 29/09/2016. 

Contudo, por diversas vezes se fez necessária a complementação da 

documentação apresentada, havendo interrupção do prazo. Ademais, a 

perícia administrativa foi realizada em 11/02/2017. Dessa forma, desde a 

complementação da documentação e a realização da perícia administrativa 

em 11/02/2017 até o efetivo pagamento em 16/02/2017, facilmente se 

conclui que não houve decurso de prazo superior a 30 dias, de modo que 

o pagamento realizado pela seguradora administrativamente deve ser 

considerado tempestivo. Destarte, considerando que a atualização 
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monetária somente é devida nos casos em que o pagamento administrativo 

ocorre após o prazo legal, e não tendo sido demonstrada a inobservância 

deste prazo pela seguradora, que realizou o pagamento tempestivamente, 

não há como reconhecer a incidência de correção monetária sobre o valor 

da indenização. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ROMULLO ABRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Custas e despesas processuais pela parte autora, 

bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016422-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR RODRIGUES ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

____________ Processo n. 1016422-97.2018.8.11.0041 Sentença 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência promovida por CELIOMAR RODRIGUES ROSA em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, onde o autor aduz que 

foi vítima de acidente de trânsito o qual ocasionou invalidez permanente. 

Por este motivo buscou a requerida a fim de protocolizar o requerimento 

administrativo, com o objetivo de receber a indenização que lhe é devida, 

contudo se deparou com a negativa da seguradora em realizar o protocolo 

administrativo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor propôs ação de cobrança distribuída sob o n. 

1032996-98.2018.8.11.0041, a qual tramita perante a 11ª Vara Cível desta 

Comarca. Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a 

petição inicial. Dessa maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente 

obrigação de fazer, vez que foi proposta visando tão somente o 

recebimento do pedido administrativo para posterior ingresso com a 

demanda de cobrança securitária, ou seja, tipicamente preparatória. Ante 

o exposto, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV 

do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa, na forma 

prevista no artigo 85, §2.°do CPC, sendo que ficará isento das custas 

processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, com as baixas e formalidades legais. 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: 1006037-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006037-56.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

em face da sentença de ID 26941448, que julgou procedente os pedidos 

iniciais, condenando-a ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem 

como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência. A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois fixou 

os honorários advocatícios em R$ 800,00, a serem pagos integralmente 

pela embargante, que segundo alega, decaiu em parte mínima. Assim, 

pugna pela procedência dos embargos de declaração para distribuição do 

ônus sucumbencial. Contrarrazões ao ID 30056476. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código 

de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No 

caso em comento, a embargante alega omissão na decisão, uma vez que 

decaiu de parte mínima, mas foi condenada ao pagamento integral dos 

honorários advocatícios de sucumbência. O E. TJMT já fixou entendimento 

de que o ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao 

vencido, bem como que o fato de a parte autora não ter alcançado o 

quantum efetivamente pleiteado não implica sucumbência recíproca. Nesse 

sentido o julgado n. 1017502-67.2016.8.11.0000. No mais, os honorários 

foram fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) pois a fixação em 

percentual sobre o valor da condenação resultaria em montante irrisório. 

Além disso, o montante fixado não é considerado exorbitante, mas sim 

razoável, considerando a natureza da causa. Ademais está consolidado 

pelos Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar 

presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

sentença guerreada. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC, 

por não vislumbrar intuito protelatória da embargante. Intimem-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: 1009897-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH FERREIRA BLAUT (AUTOR(A))

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)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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° 1009897-36.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c repetição do indébito com 

pedido de tutela antecipada proposta por Elizabeth Ferreira Blaut contra 

Energisa Mato grosso Distribuidora de Energia S.A e Banco Itaú S.A. Nara 

a autora que em 18/01/2017 compareceu ao banco réu e efetuou o 

pagamento de sua fatura de energia elétrica vencida em 28/12/2016, no 

entanto, em março de 2017 teve o serviço suspenso, uma vez que não 

constava o pagamento no sistema da concessionária ré. Sustenta que por 

não poder ficar sem o fornecimento do serviço prestado pela ré, efetuou 

novamente o pagamento da fatura, mesmo discordando da cobrança, eis 

que já havia pago. Informa que foi cobrada, ainda, a quantia de R$ 53,00 a 

título de taxa de religação. Diante disso, requereu a concessão da tutela 

de urgência para determinar à ré que não efetuasse cobrança relativa à 

taxa de religação. Meritoriamente, pugnou pela condenação das partes rés 

ao pagamento de indenização à título de dano moral, no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), bem como à restituição em dobro do valor 

indevidamente cobrado. A inicial foi recebida com o indeferimento da tutela 

(ID 5833483). Realizada audiência de conciliação, as partes não se 

compuseram (ID 7771589). Citado, o réu Banco Itaú, contestou a ação 

afirmando que a autora se equivocou ao efetuar o pagamento, eis que 

digitou o código da fatura de cartão de crédito e não da fatura que 

pretendia pagar. Diante disso, defende a inexistência de responsabilidade 

e requer a improcedência dos pedidos (ID 8206972). A concessionária ré, 

citada, requereu a improcedência dos pedidos e alegou em sua peça de 

defesa a inexistência de irregularidades nas medidas adotadas, eis que 

não foi realizado o pagamento da fatura que ocasionou a suspensão dos 

serviços (ID 8218642). A autora impugnou as contestações (ID 

8783946/8783947). Instados a se manifestarem, as partes informaram não 

ter provas a produzir. O feito foi saneado com a determinação de prova 

oral consistente no depoimento pessoal da autora, sendo designada 

audiência de instrução (ID 9762716). Audiência de instrução realizada (ID 

16861745). As partes apresentaram suas alegações finais (ID 

17384081/17541818/18077367). Os autos vieram conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento de 

mérito, conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII do Código de 

Processo Civil. A autora alega que foi cobrada indevidamente por fatura 

de consumo de energia elétrica já paga. Atribui ao banco réu a culpa pela 

ausência de informação do pagamento nos sistemas da concessionária 

ré. Para comprovar suas alegações apresentou cópia de histórico 

bancário e da fatura vencida em 28/12/2016 (ID 5826480/5826667). A 

concessionária ré defende que inexiste ilegalidade na sua conduta, já que 

efetuou a suspensão do serviço em razão do inadimplemento da fatura 

vencida em 02/12/2016, tendo agido no exercício regular de seu direito. O 

banco réu afirma que a autora se equivocou ao efetuar o pagamento, eis 

que digitou o código da fatura de cartão de crédito e não da fatura que 

pretendia pagar. Ao impugnar à contestação, a autora afirmou que o erro 

ao digitar os números da fatura foi do funcionário do banco réu que lhe 

prestou auxilio no dia do pagamento. Tal alegação foi reafirmada em seu 

depoimento pessoal colhido na audiência de instrução realizada (ID 

16861745). Contudo, em que pesem as afirmações da autora, esta não 

logrou êxito em comprová-las. Conforme se vê do histórico bancário que 

acompanha a inicial, no dia 18/01/2017 não foi realizado pagamento em 

favor da concessionária ré, embora a autora alegue que houve o referido 

pagamento. Há nos autos apenas prova de que a fatura que ensejou o 

corte foi quitada em 17/03/2017, ou seja, nada data da suspensão. 

Portanto, a ré Energisa não cometeu ilegalidade, já que a fatura estava em 

aberto desde dezembro/2016. Igualmente, não há prova segura de que o 

pagamento da fatura foi realizado por funcionário do banco réu. Assim, 

tem-se que a autora não provou o fato constitutivo de seu direito. “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito;” Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

INDENIZATÓRIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – ARTIGO 219 CPC/2015 – REJEITADA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA 

PARTE AUTORA – ARTIGO 373, I, CPC, NÃO DEMONSTRADO – DANOS 

MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE– 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem dos prazos 

processuais, nos termos do artigo 219 do CPC/2015 dar-se-á em dias 

úteis, sendo tempestivo o recurso de apelação quando interposto dentro 

do prazo previsto na legislação. Incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil. Se a parte Autora não demonstrou minimamente nos autos os 

elementos necessários a alicerçar a reparação pelos danos materiais e 

morais alegados na exordial, a improcedência da pretensão é medida que 

se impõe. (Ap 40537/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017 -) (Negritei)” “76048869 - 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS DE 

FERRAMENTAS. Ausencia de prova inequívoca do empréstimo e da 

negativa do reu em devolver os objetos. Materiais que estão à disposição 

do autor. Prova testemunhal bastante frágil e que não comprova as 

alegações do autor. Sentença de improcedencia mantida. Recurso 

desprovido.” (TJRS; RecCv 0032450-44.2016.8.21.9000; Camaquã; Quarta 

Turma Recursal Cível; Relª Desª Glaucia Dipp Dreher; Julg. 26/08/2016; 

DJERS 02/09/2016) (Negritei) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação 

de indenização por danos morais c/c repetição do indébito com pedido de 

tutela antecipada proposta por Elizabeth Ferreira Blaut contra ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e BANCO ITAÚ S.A. 

Custas pela autora, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais). No entanto, fica suspensa a exigibilidade do crédito, 

eis que concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018317-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018317-30.2017.8.11.0041 SENTENÇA Maria de 

Lurdes dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c.c 

indenização por danos morais contra Telefônica Brasil S.A. Em síntese 

narra a autora que teve suas negociações comerciais frustradas em 

razão da existência de pendências financeiras em seu nome e, ao buscar 

informações,, tomou conhecimento da existência de dívidas lançadas pela 

ré. Afirma que nunca manteve relação jurídica com a ré, desconhecendo a 

origem do débito. Diante disso, requereu a declaração de inexistência dos 

débitos lançados pela ré em seu desfavor, bem como a sua condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita (ID 8249155). Citada, a ré apresentou contestação e documentos 

(ID 9780100/9780078/9780094) defendendo a improcedência dos pedidos, 

sob o argumento de que a autora contratou seus serviços, deixando de 

adimpli-los, o que ensejou as restrições. Realizada audiência de tentativa 

de conciliação, o ato restou prejudicado ante a ausência da autora e seu 

patrono (ID 9806517). Impugnação à contestação (ID 15346363). Instadas 

a manifestar, a ré requereu o julgamento antecipado do feito (ID 

21369894). A autora permaneceu inerte. Os autos vieram conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento. Decido. Como se verifica dos autos, 

a parte autora embora devidamente intimada (§ 3º, art. 334, CPC), não 

compareceu à audiência, deixando de justificar sua ausência. O atual 

ordenamento processual sanciona a ausência injustificada das partes à 

audiência preliminar. Posto isto, nos termos do §8º do art. 334, do CPC 

vigente, considero a ausência da parte autora como ato atentatório à 

dignidade da justiça e a sanciono (parte autora) com multa de 2% do valor 
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da causa, cuja importância será revertida em favor do Estado. Não 

havendo pedido de produção de outras provas além das já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem 

os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), ambos do 

Código de Processo Civil. De início, consigno que a relação existente entre 

as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras 

dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão 

do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. A autora afirma 

desconhecer a origem do débito que ensejou a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes do Serasa/SPC. A anotação, referente ao 

débito no valor de R$ 74,73, foi inserida por determinação da ré, conforme 

se vislumbra do extrato colacionado no ID 8115165. Citada, a ré ofertou 

contestação defendendo a legitimidade da dívida, ao argumento da 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação se 

deu por falta de pagamento. Para comprovar suas alegações, apresentou 

cópia de contrato de adesão assinado pela autora (ID 9780100). Na 

impugnação à contestação, a autora sustenta que o contrato apresentado 

é nulo, eis que da cópia do documento que o acompanha consta a 

informação de que esta não é alfabetizada. Pois bem! Analisando toda a 

documentação que instruiu o feito, constato que, embora a autora defenda 

em sua impugnação não ser alfabetizada e, portanto, ser nulo o contrato 

apresentado pela ré, há consideráveis divergências. Como se vislumbra, a 

inicial foi instruída com documentos assinados pela autora, inclusive com 

cópia de sua CTPS (ID 8115155), sendo que a assinatura constante no 

contrato apresentado pela ré é semelhante às dos documentos que 

acompanham a inicial. Igualmente, os dados constantes no contrato são os 

mesmos informados pela autora. Assim, não pode a autora alegar que não 

assina documentos se, na própria inicial, há diversos documentos por ela 

assinados. Ademais, a autora, intimada, também não requereu que o 

contrato apresentado na defesa fosse periciado. A autora também 

defende em sua impugnação que inexiste provas de que tenha utilizado o 

serviço constante no contrato, eis que a ré não juntou históricos de 

ligações. Porém, tal argumento não prospera, pois, conforme se vê do ID 

9780078, há registros de utilização da linha telefônica contratada entre o 

período de 01/07/2013 a 03/04/2014. Portanto, a ré demonstrou de forma 

satisfatória o fato desconstitutivo do direito da autora, o que enseja a 

improcedência dos pedidos, conforme entendimento da jurisprudência: 

“99253301 - APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A TÍTULO RMC 

(RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL). DESCONTOS EFETUADOS NO 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. PREVISÃO CONTRATUAL. 

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O consumidor deve provar, 

mesmo que minimamente, o fato constitutivo de seu direito nos casos em 

que a empresa ré comprova fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito pleiteado. 2- não se desincumbiu a parte autoral do ônus probatório 

previsto no artigo 373 do código de processo civil. Recurso desprovido. 

Decisão unânime.” (TJSE; AC 201900839934; Ac. 6068/2020; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 23/03/2020) (Negritei) 

“99253237 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de 

débito c/c Danos Morais. Telefonia. Débito existente. Faturas pagas 

juntadas pela requerida. Inscrição devida do nome do Autor nos cadastros 

restritivos. Dano moral não configurado. Ré se desincumbiu do ônus da 

prova. Precedentes desta Corte. Reforma da sentença. Recurso 

conhecido e provido. Por unanimidade.” (TJSE; AC 201900839360; Ac. 

5362/2020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo 

Mendonça; DJSE 19/03/2020) (Negritei) “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANO MORAL - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NÃO 

DESCONSTITUÍDA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - 

ATO ILÍCITO VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Negada pelo autor a contratação objeto da 

cobrança, é do réu o ônus de comprovar a sua existência. É ilícita o 

desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo consignado cuja 

contratação não se comprovou. Conforme a jurisprudência sumulada do 

STJ, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 

Caracteriza dano moral o desconto indevido em conta-corrente de 

parcelas de empréstimo consignado feito por falsário, sobretudo se a 

instituição financeira se recusa a cessá-los após determinação judicial. A 

indenização por danos morais não deve ser reduzida, se fixada em valor 

compatível com os critérios da razoabilidade. (Ap 17456/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016 Negritei)” 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

IMPROCEDÊNCIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS - LIMITE DE CHEQUE 

ESPECIAL - DESCONTO DE TÍTULOS - CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO 

EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não 

evidenciada a conduta ilícita da instituição financeira, notadamente quando 

se desincumbiu do ônus a que alude o artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil, não há falar em responsabilização por dano moral e 

material.” (Ap, 151880/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 31/03/2014 - Negritei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE EMISSÃO DE 

CHEQUE PARA PAGAMENTO - ARGUMENTOS DESCONSTITUÍDOS PELO 

RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - MEDIDA CAUTELAR – 

EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DAS 

AÇÕES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Desconstruindo os fatos 

alegados pelo o autor ao comprovar a existência da dívida, imperiosa a 

improcedência da ação. O atendimento aos parâmetros disciplinados pelo 

art. 20, parágrafo 3º do CPC, impõe a manutenção do valor arbitrado pela 

sentença, não havendo razão que justifique a minoração do valor 

estipulado. Inexistindo prova sobre fumus boni iuris e o periculum in mora 

deve a medida cautelar ser julgada improcedente. (Ap, 27917/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 25/02/2014, Data da publicação no DJE 11/03/2014- Negritei) 

Apesar da relação existente entre as partes ser flagrantemente de 

consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a autora do ônus de 

comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma específica (CDC) prever 

a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência 

inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta 

do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, CPC), este in verbis: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito;” A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de 

que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu 

direito. À exemplo, colaciono as ementas do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “53545242 - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE REFINANCIAMENTO 

COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROVA DA 

CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DESCONTOS 

LÍCITOS AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PROVIDO RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A inversão do ônus da 

prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a regra vigente em nosso 

ordenamento que incumbe à parte que alega determinado fato para dele 

derivar a existência de algum direito, o ônus de demonstrar sua existência 

e ao réu quando alega fato modificativo, extintivo e impeditivo (art. 333, do 

CPC). 2. Se a instituição bancária trouxe aos autos contrato assinado pelo 

consumidor, onde consta de forma expressa tratar-se de refinanciamento 

de dívida anterior e comprova a quitação daquela dívida e a 

disponibilização da diferença, os descontos realizados no benefício 

previdenciário do autor são lícitos. 3. Com o reconhecimento da validade 

da relação jurídica, os pleitos exordial devem ser julgados improcedentes e 

prejudicada a análise do recurso do autor que buscava a majoração do 

quantum indenizatório.” (TJMS; AC 0801357-78.2019.8.12.0010; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 24/03/2020; Pág. 

82) ( Negritei) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de 

inexistência de débito c.c indenização por danos morais proposta por 

MARIA DE LURDES DOS SANTOS contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% 

do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, 

§ 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1037058-21.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

MARCO AURELIO DE ALMEIDA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 28 de julho de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por ausência de comprovante de 

residência e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por MARCO AURELIO DE ALMEIDA em face de SEGURADORA LÍDER. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, eis que o 

documento é dispensável ao julgamento da lide. A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 14368829). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. O autor postula, ainda, o ressarcimento de despesas médicas e 

suplementares. O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículo automotores 

via terrestres, estabelece que: “O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Os documentos 

carreados pelo autor tais como, boletim ocorrência, histórico clinico e 

cupons fiscais, me convencem de que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito, sendo submetido a tratamento médico, como demonstram citados 

documentos. Os recibos acostados ao ID 11053563, 11053566 e 

11053567 demonstram que o autor foi submetido ao tratamento médico lá 

descrito e cobrado. O recibo de ID 11053564 veio desacompanhado da 

descrição dos medicamentos adquiridos, razão pela qual deixo de 

considerá-lo. Sendo assim, a parte autora faz jus ao recebimento das 

despesas despendidas com o tratamento médico, porém, até o limite 

estabelecido em lei, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974: 

“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: [...]; § 2º. Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.” Nesse 

sentido o entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS 

MÉDICO-HOSPITALARES – GASTOS COM REMÉDIOS COMPRADOS EM 

FARMÁCIA – PREJUÍZO E NEXO CAUSAL NÃO SUFICIENTEMENTE 

COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O direito de reembolso de até 

R$ 2.700,00, previsto em favor das vítimas de acidente automobilístico pelo 

seguro DPVAT, depende da efetiva comprovação do prejuízo 

supostamente sentido e, ainda, do nexo causal deste para com aquele, 

ônus probatório que incumbe à parte autora. Inteligência do art. 3º, §2º, da 

Lei nº 6.194/1974, dos arts. 130, 131 e 333, I, do CPC, e do instituto da 

responsabilidade civil no direito brasileiro. Recurso desprovido. (TJMT, Ap 

9681/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por MARCO AURELIO DE ALMEIDA em face de 

SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a 

título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. b. a. a título de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, o montante de R$ 182,43 (cento e 

oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigidos 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

da data do seu efetivo desembolso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015533-46.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

____________ Processo n. 1015533-46.2018.8.11.0041 Sentença 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência promovida por ADRIANA PAULINA GOMES em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, onde a autora aduz que 

foi vítima de acidente de trânsito o qual ocasionou invalidez permanente. 

Por este motivo buscou a requerida a fim de protocolizar o requerimento 

administrativo, com o objetivo de receber a indenização que lhe é devida, 

contudo se deparou com a negativa da seguradora em realizar o protocolo 

administrativo. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que a autora ajuizou ação n. 1033072-25.2018.8.11.0041, a qual tramita 

perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá. Ocorre que no processo supracitado 

fora proferida decisão recebendo a petição inicial. Dessa maneira, tem-se 

que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, vez que foi proposta 

visando tão somente o recebimento do pedido administrativo para posterior 

ingresso com a demanda de cobrança securitária, ou seja, tipicamente 

preparatória. Ante o exposto, verificada a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2.°do CPC, sendo que 

ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos 

honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1001262-95.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

CACILDA PADILHA SOTTO e ALINI DE FATIMA SOTTO propuseram ação 

de cobrança do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados na 

exordial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.500,00, referente 

à indenização DPVAT pela morte de seu esposo e pai, Dorval Sotto, em 

decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2018. A ré 

contestou a ação, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de regularização do polo ativo e ilegitimidade atiba. No mérito, 

postula pela improcedência da ação ao argumento de ausência de 

cobertura técnica. Aduz que caso seja condenado ao pagamento do 

seguro, que seja nos termos da Lei n. 6.194/74. Impugna os juros, 

correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

impugnou a contestação. É o relatório. Decido. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a 

certidão de óbito declara que o de cujus era casado e deixou uma filha. 

Dos documentos acostados aos autos depreende-se que o de cujus era 

casado com a Sra. CACILDA PADILHA SOTTO e pai de ALINI DE FATIMA 

SOTTO. Dessa forma, as autoras são legítimas para pleitear a indenização 

pela morte do de cujus. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

obrigatório ajuizada por CACILDA PADILHA SOTTO e ALINI DE FATIMA 

SOTTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A 

questão de mérito é exclusivamente de direito e já se encontra 

comprovada por meio de documentos juntados, razão pela qual, nos 

termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil, passo a proferir o 

julgamento antecipado. A lei que dispõe sobre o seguro obrigatório (n. 

6.194/74, art. 3º), determina que os fatos geradores para o recebimento 

da indenização são: a morte, invalidez permanente total ou parcial e 

despesas de assistência médicas e suplementares. Depreende-se dos 

autos Dorval Sotto, em 11/04/2018, ao desembarcar de um ônibus coletivo, 

caiu e teve traumatismo cranioencefálico grave, conforme bem relatam o 

boletim de ocorrência, declaração de ocorrência do SAMU e os 

documentos médicos acostados. Desta forma, resta claro que o ônibus, 

veículo automotor em questão, foi causa determinante para ocorrência do 

evento danoso. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – LESÃO – QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA 

DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS 

FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – 

POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I – Se o 

veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a 

indenização do seguro DPVAT.II – Na ação de cobrança de indenização 

do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso.III – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando 

fixados em valor irrisório, observadas as regras do art. 85 do CPC.(N.U 

0040728-21.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

18/05/2018) AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO 

DESCER DE ÔNIBUS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Na hipótese, ficou devidamente comprovado o acidente e o 

nexo de causalidade, o que enseja o pagamento de indenização do seguro 

DPVAT, por se tratar de veículo automotor passível de transitar em vias 

terrestres e de licenciamento obrigatório. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação devidamente analisados no pronunciamento judicial.(N.U 

0109236-11.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) O TJMT, em acórdão da lavra da Desa. Clarice Claudino da 

Silva, exarou decisão firmando o seguinte entendimento, in verbis: “Com 

efeito, é cediço que o seguro obrigatório DPVAT é contrato de cunho 

social, regulamentado pela Lei 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

In casu, a queda da autora, ora Agravada, ocorreu na descida do veículo, 

quando lesionou o tornozelo direito. O veículo, nesse caso, foi a causa 

determinante para o dano sofrido pela recorrida, sendo, portanto, cabível a 

indenização securitária. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que 

o essencial é que o veículo seja causador do dano, mesmo que não esteja 

em trânsito e não mera concausa passiva do acidente.” Desta forma, resta 

comprovado o acidente automobilístico, por meio de boletim de ocorrência, 

certidão de ocorrência e prontuários médicos. O pagamento do seguro 

obrigatório segue a disposição legal específica atual, ou seja, a Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007 estabelece que, 

em caso de morte, o valor a ser pago é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora pleiteia o pagamento da totalidade do 

seguro obrigatório, R$ 13.500,00, não havendo, nos autos, documentos 

capazes de desconstituir o seu direito. A certidão de óbito apresentado ao 

ID 17366644 comprova que a vítima, Dorval Sotto, era esposo e pai das 

autoras. Portanto, o seguro obrigatório devido à parte autora é o valor de 

R$ 13.500,00, na proporção de 50% para cada autora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 
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incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, 

julgo procedente com resolução de mérito o pedido da ação de cobrança 

proposta por CACILDA PADILHA SOTTO e ALINI DE FATIMA SOTTO contra 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condená-la ao 

pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), na proporção de 50% para cada autora, devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1022825-19.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

VALDOMIRO MARTINEZ propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima 

de acidente automobilístico em 03 de abril de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por VALDOMIRO MARTINEZ em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Preliminares Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos acompanhamento do requerimento administrativo. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 50% (ID 11141285). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VALDOMIRO 

MARTINEZ em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021912-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINA MARIA DE JESUS OAB - 030.691.671-10 (REPRESENTANTE)

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))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1021912-03.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

J. V. D. J., representado por sua genitora Juliana Maria de Jesus, propôs 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 10 de abril de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo e inépcia da inicial por ausência de 

documentos médicos. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 
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monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por J. V. D. J. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A seguradora ré alegou a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos documentos que 

comprovam que a ré se recusou a receber o prévio requerimento 

administrativo, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos médicos, eis que o autor juntou aos autos o boletim de 

atendimento médico. Consigno que, embora a documentação médica 

auxilie na comprovação do dano e do nexo causal, tal documento não é 

imprescindível ao pagamento da indenização, haja vista a lei de regência 

não exigir que a vítima o tenha. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. O 

Ministério Público se manifestou favorável ao deferimento do pleito. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho direito 

computada em 50% (ID 16735495). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por J. V. D. J. em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011925-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA 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:

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° 1011925-06.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27509300). 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: 1020160-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020160-30.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 29787650). 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 da 

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: 1014201-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KERLYN ARANTES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014201-44.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30064658). 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 
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sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor da 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021905-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021905-45.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30278242). 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: 1027852-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO WILLIAN GOMES SANTANA OAB - 027.936.781-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027852-80.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30555762). O Ministério Público emitiu parecer favorável ao 

deferimento da liberação dos valores. 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 da 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: 1006420-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BELINELLO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1006420-68.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30191426). 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 da 

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: 1026507-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026507-45.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção (ID 

28274919). 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: 1031528-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MATTEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031528-02.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28460816). 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: 1007442-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 81 de 714



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007442-64.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28873750). 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: 1030223-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOBRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030223-80.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28462660). 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 da 

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: 1004505-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO PEREIRA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004505-47.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28489031). 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: 1002935-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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° 1002935-26.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28474699). 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 da 

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: 1004512-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004512-39.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28489003). 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: 1006219-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006219-42.2019.8.11.0041 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 (ID 28374583). É o relatório. Decido. 

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 
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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: 1003271-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003271-30.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. A 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 28376469). 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 da 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: 1035898-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO CABRAL (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035898-24.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28274906). 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: 1034707-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONSTANTINO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034707-41.2018.8.11.0041 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 (ID 28398926). 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: 1040234-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1040234-71.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28274895). 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: 1002755-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN MELO DE QUEIROZ (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:

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° 1002755-10.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28263305). 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: 1007435-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA (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:
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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° 1007435-38.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28154237). 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: 1001794-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SEVERINO SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1001794-69.2019.8.11.0041 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 (ID 28378785). 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: 1015169-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS BENICIO (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° 1015169-74.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27980128). 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: 1032559-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FELIPE DA ANUNCIACAO FAGUNDES (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032559-91.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requereu o levantamento do valor pago pela executada e o 

prosseguimento do feito quanto ao suposto saldo remanescente (ID 

26791903). Intimada para manifestar sobre o saldo remanescente, a 

executada manifestou ao ID 28352365 sustentando que seus cálculos 

foram elaborados corretamente, eis que a incidência de juros e correção 

monetária se deu conforme determinado na sentença (juros a partir da 

citação e correção monetária desde a data do evento danoso), enquanto 

os cálculos do exequente foram equivocadamente elaborados, uma vez 

que utilizou a data da expedição do mandado de citação como termo inicial 

da incidência dos juros de mora, quando o correto seria a data da efetiva 

citação, que ocorreu somente em 20 de fevereiro de 2018. É o relatório. 

Decido. Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite 

o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Depreende-se dos autos que, de fato, há um 

erro no cálculo elaborado pelo exequente, eis que utilizou como termo 

inicial para incidência dos juros de mora a data de 06/12/2017 (data da 

expedição do mandado de citação), quando o correto seria utilizar a data 

da juntada do mandado de citação aos atos, qual seja, 20/02/2018. Dessa 

forma, não há que se falar em saldo remanescente a ser pago pela 

executada. 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 ao ID 26791903. 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: 1034859-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034859-89.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28225292). 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: 1028184-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028184-13.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28837187). 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 da 

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: 1040322-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS (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:

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° 1040322-12.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28275751). 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 da 

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: 1022469-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIONIZIA DE LIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022469-24.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28459495). 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 da 

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: 1013232-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013232-29.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28455290). 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: 1037953-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANDERSON DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037953-45.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28249146). 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019598-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CASTELO RAMOS (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019598-21.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 29403126). 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 
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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: 1031081-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE RIBEIRO 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031081-14.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28474703). 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 da 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001693-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1001693-03.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido ao 

ID 23731687. 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: 1026551-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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° 1026551-98.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que a exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30598280). 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 da 

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: 1004698-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO JOSE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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° 1004698-33.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27301009). 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: 1000943-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON MOLINA (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° 1000943-98.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27302345). 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: 1012767-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VIEIRA DA CUNHA FRANCA (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:

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 
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CUIABÁ Processo n° 1012767-54.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 29029539). 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: 1026099-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AVALOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Considerando que o autor atingiu a maioridade no decorrer do processo, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

à regularização processual. Após, ouça-se a parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial. Decorrido o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010581-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERNANDES SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos (Id. 20654840), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013457-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. O autor pugna pela gratuidade da justiça, porém junta holerite 

incompatível com a hipossuficiência alegada, segundo se infere do Id. 

30568511, no qual consta como renda líquida a quantia de R$ 4.494,82 

(quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois 

centavos) e nenhum documento comprobatório de suas despesas a ponto 

de não poder arcar com as custas de ingresso, sobretudo pelo valor da 

causa, que não é alto (R$ 10.202,72). Desta feita, com fulcro no art. 99 § 

2º, do CPC, determino seja ele intimado para assim se pronunciar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da pretensão. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020676-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE ARRUDA (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))

Outros Interessados:

LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA (REPRESENTADO)

 

Autos n. 1020676-16.2018.11.0041 – PJE LINCONL IVESS ARRUDA DA 

SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 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 alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 

23.02.2018 ocasionando lesões, 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. 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 tornozelo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito. Pede sejam os honorários fixados em 20% sobre o 

valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do 

máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. 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. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte ré. 

A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às 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 

formalizar o pedido. No mérito, requer a improcedência da ação diante da 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte autora, 

sustenta também o argumento de que os documentos trazidos com a inicial 

são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente 

e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é 

inservível como meio de prova, haja vista que, fora elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, bem como meses 

depois do sinistro. Refutou, ainda, o pedido de indenização por danos 

morais. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser 

da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diz que, 

caso seja procedente o pedido, que a indenização ocorra de acordo com 

o grau da lesão. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 
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perícia. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. No 

decorrer do processo, a parte autora, até então representada por sua 

genitora, atingiu a maioridade civil, sendo regularizada sua representação 

processual. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à impugnação acerca da 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, cumpre destacar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à preliminar – falta de 

interesse processual manobras para evitar a análise administrativa – 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 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 comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, ainda foi contestação a ação, não havendo, 

desse modo, que se falar em falta de interesse de agir. Por essas razões, 

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, 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. 
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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 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 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 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 boletim de 

ocorrência e prontuário 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 diagnosticado com sequelas no 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 

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 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 pé 

esquerdo, quantificada em 10%, 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 no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 10% (dez por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 10%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco 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 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 
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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 procedentes os pedidos formulados por Linconl Ivess Arruda 

da Silva na Ação de Cobrança de 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$ 675,00 

(seiscentos e 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). Condeno a parte ré 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, cumprindo salientar não se aplicar neste caso 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 e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030932-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. S. (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))

Outros Interessados:

MARICICA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

 

Autos n. 1030932-18.2018.11.0041 – PJE B.G.S.S., menor, neste ato 

representado por sua genitora Maricia Maria de Souza, qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro (DPVAT)c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque alega ter 

sofrido acidente de trânsito no dia 12.8.2018 ocasionando lesões, 

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. 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 punho, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, assim, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 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 parte ré. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo às partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial, quantificada em 50% (cinquenta por cento). 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 pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, requer a 

improcedência da ação diante do nexo de causalidade entre o acidente e 

as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é 

inservível como meio de prova, haja vista que, fora elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros. Refutou, ainda, o 

pedido de indenização por danos morais. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial, bem como requereu 

a condenação da parte ré por litigância de má fé. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável a pretensão. 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). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. 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 
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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 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, 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 comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, conforme atesta a inclusa Ata Notarial, ainda 

foi contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta 

de interesse de agir. Por essas razões, 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, 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 
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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 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 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 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 boletim de ocorrência e prontuário 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 

punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 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. 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 afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

punho esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

B.G.S.S., menor, neste ato representado por sua genitora Maricia Maria de 

Souza na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 
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Indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno a parte ré 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, cumprindo salientar não se aplicar neste caso 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 e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006247-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURIEL MAZZER HERRERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança” 

em face de LUCIANO LARA DE BARROS, igualmente qualificado, pelos 

fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio de vários 

documentos. Antes mesmo da citação, as partes entabularam acordo 

extrajudicial com intuito de por fim ao litígio, pugnando por sua 

homologação. As partes requerem, inicialmente, a substituição processual 

da parte ré pelo Sr. Muriel Mazzer Herrera, atual proprietário do imóvel do 

qual originou o débito condominial, informando que o então substituto 

quitará a dívida no valor total de R$ 4.444,48 (quatro mil e quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mediante parcelas, 

com vencimento final 25.12.2020. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

proceda-se a retificação dos autos, a fim de que conste no polo passivo 

da lide a pessoa de Muriel Mazzer Herrera em substituição ao demandado 

Luciano Lara de Barros. Tendo em vista o acordo celebrado entre as 

partes, 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). Custas e honorários na forma 

pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as 

partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se, cientificando-se 

as partes de que o não cumprimento dos termos do acordo poderá implicar 

a execução do julgado. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004319-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALIA DE PINHO (EXECUTADO)

RONDINELI PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

LAURA ANA DE PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, que a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado. CUIABÁ, 24 de março 

de 2020 YOULES ORMOND SILVA SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015760-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEIXOTO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019411-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES GUERIOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT25141/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, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTECA GESTAO FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

4M AGROFLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010657-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MONIKA BOTELHO DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA LUIZ SOARES (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para apresentar o 

endereço completo do confinante Wanderson Sebastião, bem como o 

resumo da inicial para expedir o edital sendo enviado para o e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br . Cuiabá, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020239-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

FRANCYELLE LOCATELLI CALGAROTO OAB - MT25411/O 

(ADVOGADO(A))

 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de EDINA RIBEIRO DOS SANTOS, pessoa 

física, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Depois da citação, as partes transigiram, 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. 21601703). 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, 

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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005219-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOIMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BIODIVERSIDADE (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, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027446-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007828-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GIL DIAS (REQUERENTE)

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA PACELIUKA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007828-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GIL DIAS (REQUERENTE)

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA PACELIUKA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003245-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVERSON CANDIDO DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março 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: 1013041-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIANA MACHADO LEMES (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036030-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAFELE BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA ARABE ANDRIETTA OAB - PR63306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1023627-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DUARTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-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, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034740-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA GANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS OAB - MG87791 

(ADVOGADO(A))

PAULO RAMIZ LASMAR OAB - MG44692 (ADVOGADO(A))

 

FERNANDA DE SOUZA GANDES, já devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes” em face da MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA IMPERIAL INC. SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificadas, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça 

exordial, com apoio em vários documentos. Antes mesmo da realização da 

segunda audiência de conciliação agendada para o dia 16.03.2020, as 

partes entabularam acordo extrajudicial com o intuito de por fim ao litígio, 

pugnando por sua homologação. Ficou avençado que as requeridas 

pagariam à requerente o valor de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e 

setecentos reais), quitando, assim, todos os fatos e direitos arguidos na 

demanda, incluindo honorários advocatícios, mediante depósito em conta 

do patrono da autora. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo 

celebrado entre as partes, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a avença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando 

extinto o processo. Ficam as partes isentas das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Sem honorários, haja vista o 

pactuado. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as 

partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se, cientificando-se 

as partes que o não cumprimento dos termos do acordo poderá implicar a 

execução do julgado. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013604-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013604-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015686-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN ALVES MOURAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme ordenado na 

sentença de Id. 20897448. Após, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030831-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. E. D. S. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. H. (REQUERIDO)

T. F. D. M. (REQUERIDO)

J. M. D. A. A. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora via DJE para tomar 

ciência acerca da data da perícia a ser realizada em 04/05/2020 às 13h:00 

no Edifício Office Tower situado na Avenida Rubens de Mendonça nº 

1856 Sala 1403 14º andar Bosque da Saúde em Cuiabá/MT. Cuiabá, 24 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030831-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. E. D. S. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. H. (REQUERIDO)

T. F. D. M. (REQUERIDO)

J. M. D. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE OAB - MT4497-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE para 

tomar ciência acerca da data da perícia a ser realizada em 04/05/2020 às 

13h:00 no Edifício Office Tower situado na Avenida Rubens de Mendonça 

nº 1856 Sala 1403 14º andar Bosque da Saúde em Cuiabá/MT. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030831-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. E. D. S. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. H. (REQUERIDO)

T. F. D. M. (REQUERIDO)

J. M. D. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE OAB - MT4497-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE para 

tomar ciência acerca da data da perícia a ser realizada em 04/05/2020 às 

13h:00 no Edifício Office Tower situado na Avenida Rubens de Mendonça 

nº 1856 Sala 1403 14º andar Bosque da Saúde em Cuiabá/MT. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030831-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. E. D. S. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. H. (REQUERIDO)

T. F. D. M. (REQUERIDO)

J. M. D. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE OAB - MT4497-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida via DJE para 

tomar ciência acerca da data da perícia a ser realizada em 04/05/2020 às 

13h:00 no Edifício Office Tower situado na Avenida Rubens de Mendonça 

nº 1856 Sala 1403 14º andar Bosque da Saúde em Cuiabá/MT. Cuiabá, 24 

de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030865-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE ARGOLO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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, 

informo o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e IMPULSIONO o 

presente feito, intimando as partes, via DJE, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março 

de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053540-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA SILVA MACIEL OAB - 274.009.128-10 

(REPRESENTANTE)

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (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 das petições retro e requerer o que entender de direito, 

bem como sobre o AR de ID 28054190, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025014-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT16769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 
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05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Depois de determinado o bloqueio de ativos financeiros para o custeio de 

30 dias de tratamento à requerente, a requerida informou a impossibilidade 

de fornecer o tratamento de home care, na verdade, de prosseguir com o 

tratamento, tendo em vista estar em “Regime de Direção Fiscal na 

operadora AGEMED Saúde S/A”, conforme determinação da ANS – 

Agência Nacional de Saúde. Na sequência, a autora reitera o pedido de 

bloqueio de valores, informando que a ré interromperá o atendimento em 

27.3.2020, em razão da suspensão dos atendimentos médicos e 

hospitalares do aludido plano de saúde, requerendo, ainda, a execução da 

multa já aplicada. Por fim, a operadora mais uma vez informa não dispor de 

meios de cumprir a ordem judicial por estar em iminência de liquidação 

empresarial, a ocorrer ainda no próximo mês, enfatizando já ter prestado 

tais informações à autora, inclusive com indicação para que realize a 

portabilidade especial de carências, em razão da extinção da AGEMED, o 

que vem sendo ignorado pela beneficiária. Pede, assim, a inaplicabilidade 

de eventual multa; a intimação da autora para que proceda à portabilidade 

do plano e, excepcionalmente, a penhora dos ativos garantidores em nome 

da ré para, se possível, garantir um último mês de atendimento domiciliar 

até que a parte autora ajuste a prestação de serviços junto à operadora 

de destino. É o relato. Decido. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que o 

bloqueio judicial deve ser realizado, diante da gravidade da situação da 

criança Maitê Campos de Araújo, portadora de microcefalia e, portanto, 

dependente do atendimento domiciliar. Tanto que a própria ré pede, ainda 

que excepcionalmente, o bloqueio “on line” para custeio do tratamento nos 

próximos 30 dias. Também é de se reconhecer que a requerida está com 

razão no que se refere à inaplicabilidade da multa, tendo em vista que não 

houve descumprimento da ordem judicial, posto que a infante vem sendo 

atendida e a interrupção do tratamento ocorrerá por motivos alheios à 

vontade da operadora do plano. Com efeito, dada a situação da AGEMED 

de intervenção fiscal determinada pela ANS, compete à parte autora as 

providências necessárias à portabilidade do plano. Desse modo, a fim de 

resguardar a saúde da pequena Maitê e, por outro lado, considerando que 

a AGEMED deixará de operar em pouco tempo, determino que se cumpra 

imediatamente a ordem de bloqueio de valores para custeio do tratamento 

pelo período de 30 (trinta) dias, bem como seja intimada a parte autora 

para que providencie a portabilidade das carências de seu plano, a fim de 

garantir a continuidade do atendimento ao final desse período. Outrossim, 

considerando o tempo de cumprimento da ordem, via Bacenjud, que dura 

em média de 48 horas, podendo exceder em razão da excepcionalidade 

do trabalho em sistema Home Office, determino seja oficiada à empresa 

prestadora do serviço para que prossiga com o tratamento, cientificando-a 

de que tão logo efetivado o bloqueio, os valores serão transferidos para 

pagamento das despesas com tidas com a autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, em regime de plantão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004349-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificada nos 

autos, propôs pedido de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE” em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE 

SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio em 

vários documentos. Após intimação para cumprimento de liminar deferida, 

as partes entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim ao 

litígio, pugnando por sua homologação. Ficou avençado que a requerida 

iria custear o tratamento pleiteado, mediante a apresentação, pela autora, 

de todos os documentos que se fizessem necessários, além de pagar o 

valor total de R$ 1.597,00 (um mil e quinhentos e noventa e sete reais) a 

título de reembolso mais R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos aborrecimentos 

alegados pela segurada, além de honorários no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo celebrado entre 

as partes, 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). Honorários na forma pactuada. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as partes 

desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014683-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1014683-55.2019.8.11.0041 – PJE WEVERSON DE SOUZA 

LOPES, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

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 10.6.2018 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 requerimento, sendo 

flagrante o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência 

disso. Diz ter sofrido fratura no tornozelo direito, 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. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. 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. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, o autor reitera 

os termos da inicial e concorda com o laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 
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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 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 
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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 histórico clínico, 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 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). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

tornozelo 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 completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

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 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 

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 Weverson 

de Souza Lopes na Ação de Cobrança de Seguro 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$ 2.531,25 (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), 

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-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1025060-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA BIDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA BIDOIA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum – Cumprimento de Sentença c/c Exibição de 

Documentos em face da YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado devidamente qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, depois de pleitear a gratuidade da justiça e de sustentar a 

competência territorial da demanda, que nos dias especificados na petição 

inicial pagou valores num total de R$ 17.100,00 à demandada, a fim de 

adquirir 6 (seis) contas Adcentral Family, sem obter qualquer lucro. Diz 
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que, depois de investigações, o Ministério Público do Acre propôs ação 

civil pública contra a requerida, na qual foi deferido, liminarmente, o 

bloqueio de toda a verba monetária da empresa, em virtude da prática de 

pirâmide financeira, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico, 

conforme Lei 1.521/51, vez que configura crime contra a economia 

popular. Ressalta que, logo após o bloqueio, houve a prolação da 

sentença de parcial procedência, ora em cumprimento, onde restaram 

declarados nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre os 

divulgadores e a ré, com a determinação de restabelecimento dos 

contratantes ao estado que se achavam antes da contratação. Afirma 

constar da sentença, ainda, que os valores restituídos pela ré aos 

divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo 

pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou 

AdCentral Family, conforme o caso, mais juros legais desde a citação, e 

que todos esses valores devem ser apurados em liquidação de sentença. 

Informa que a atualização efetuada por meio do sítio do Tribunal de Justiça 

do Acre aponta que o seu crédito gira em torno de R$ 33.874,75, sustenta 

a necessidade de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do 

Código Civil, junta documentos para comprovação do vínculo e pede que a 

demandada apresente todas as informações do sistema Back Office 

contendo os dados da vinculação entre as partes, para fim de pagamento 

do valor investido, na importância acima atualizada, mais os juros legais e 

honorários advocatícios; assim como que seja a empresa incluída no 

cadastro de inadimplentes. Houve o deferimento da gratuidade da justiça e 

a determinação de intimação da ré para apresentar contestação sobre o 

requerimento de liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 

do Código de Processo Civil, assim como a determinação à ré para que 

exiba os documentos solicitados no prazo legal, nos termos do art. 524, §§ 

4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi devidamente citada por correio e não 

contestou. A parte autora pugna pela declaração de revelia no que se 

refere à liquidação de sentença e sobre o pedido de exibição de 

documentos que sejam reputados corretos os cálculos apresentados na 

inicial. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se confere nos 

autos que a determinação judicial foi a de liquidação pelo procedimento 

comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu 

em conformidade com o disposto no art. 246, I, do Código de Processo 

Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra legal e regular o ato, 

apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos autos que, embora 

devidamente citada, a empresa ré não apresentou contestação no prazo 

legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com os efeitos dela 

decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” Verifica-se 

não haver nos autos pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos 

indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de documentação que 

atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente em comprovantes 

de pagamentos bancários por meio de boletos à parte ré, em ocasiões e 

de valores distintos, num total de 6 (seis), numa demonstração inequívoca 

da verossimilhança dos fatos narrados, restando claro o preenchimento 

dos demais requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de 

modo a se concluir não se estar aqui diante das situações que afastam a 

aplicação do art. 344 da lei adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os 

efeitos da revelia previstos no art. 344, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, notadamente a de que houve 

aquisição das 6 (seis) contas AdCentral Family, por meio da operação de 

movimentação interna do sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 

17.100,00. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos 

documentos, que não são produzidos ou armazenados exclusivamente no 

site da empresa acionada, podem servir para instrumentalizar a prova 

inicial mínima, necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a 

exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de 

pagamentos de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de 

sistema que confirmem a ativação desses back offices, extratos e 

documentos bancários que comprovem o recebimento de valores 

provenientes da empresa executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, 

Min. Raul Araújo, 3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 

1003662-41.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL 

COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – 

INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. I - A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o 

deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a 

comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito 

alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC 

condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, data de 

suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de R$ 17.100,00, 

que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse valor, 

acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 1 de março de 

2017 (Id 11984844), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é a data da 

juntada do AR aos autos, visto não ser possível identificar a data exata 

contida no aviso de recebimento, com base no título judicial, consistente na 

sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no site do 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a 

liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a condenação imposta 

nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 17.100,00 (dezessete 

mil e cem reais), que devem ser atualizados desde a data dos pagamentos 

por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela ré, acrescidos 

de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo discriminado a 

ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao disposto no art. 

524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito previsto nos artigos 

523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a parte ré ao pagamento 

das despesas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios em 

virtude da ausência de contencioso. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034554-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES BARBOSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES BARBOSA SENA, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Liquidação de 

Sentença pelo Procedimento Comum – C/C Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada Incidental de Exibição de Documentos em face da YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, alegando, em síntese, depois de pleitear a 

gratuidade da justiça e de sustentar a competência territorial da demanda, 

que nos dias especificados na petição inicial pagou, por meio do Back 

Office (escritório virtual), valores num total de R$ 25.650,00 à demandada, 

a fim de adquirir 9 (nove) contas Adcentral Family, sem obter qualquer 

ganho a título de bonificação pelo investimento. Diz que todos os 

investimento ocorreram antes da decisão proferida na Ação Cautelar 

Inominada ajuizada em 18.6.2013, movida junto à 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, na qual foi deferido, liminarmente, o bloqueio de toda a 

verba monetária da empresa, em virtude da prática de pirâmide financeira, 

o que é defeso em nosso ordenamento jurídico, conforme Lei 1.521/51, 

vez que configura crime contra a economia popular. Ressalta que, logo 

após o bloqueio, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou Ação Civil 

Pública, que culminou da prolação da sentença de parcial procedência, ora 

em cumprimento, onde restaram declarados nulos todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a ré, com a 

determinação de restabelecimento dos contratantes ao estado que se 

achavam antes da contratação. Afirma constar da sentença, ainda, que 

os valores restituídos pela ré aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, 

mais juros legais desde a citação, e que todos esses valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença. Informa que a atualização efetuada 

por meio do sítio do Tribunal de Justiça do Acre aponta que o seu crédito 

gira em torno de R$ 50.747,93, sustenta a necessidade de liquidação por 

arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código Civil, junta documentos 

para comprovação do vínculo e pede que a demandada apresente todas 

as informações do sistema Back Office contendo os dados da vinculação 

entre as partes, para fim de pagamento do valor investido, na importância 

acima atualizada, mais os juros legais e honorários advocatícios; assim 

como que seja a empresa incluída no cadastro de inadimplentes. Houve o 

deferimento da gratuidade da justiça e a determinação de intimação da ré 

para apresentar contestação sobre o requerimento de liquidação de 

sentença no prazo legal previsto no art. 511 do Código de Processo Civil, 

assim como para que exiba os documentos solicitados no prazo legal, nos 

termos do art. 524, §§ 4º e 5º, do CPC. A empresa ré foi devidamente 

citada por correio e não contestou. A parte autora pugna pela declaração 

de revelia, com a consequente penhora no rosto dos autos da Ação 

Cautelar Inominada n. 0005669-76.2013.8.08.001, bem como nos autos da 

ação n. 0800224-44.2013.801.0001, além da expedição de alvará judicial 

do valor total incontroverso transferido judicialmente. É o relatório. Decido. 

Infere-se do sucinto relatório e se confere nos autos que a determinação 

judicial foi a de liquidação pelo procedimento comum, previsto no art. 511 

da lei adjetiva, e que a citação da ré se deu em conformidade com o 

disposto no art. 246, I, do Código de Processo Civil, ou seja, pelo correio, 

de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, assim, a gerar seus 

efeitos. Verifica-se nos autos que, embora devidamente citada, a empresa 

ré não apresentou contestação no prazo legal, impondo-se o 

reconhecimento da revelia com os efeitos dela decorrentes, previstos no 

art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” “Art. 345. A revelia não 

produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos.” Verifica-se não haver nos autos 

pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos indisponíveis. A petição 

inicial está acompanhada de documentação que atesta o vínculo alegado 

pela parte autora, consistente em e-mails da empresa ré, confirmando o 

seu cadastro, numa demonstração inequívoca da verossimilhança dos 

fatos narrados, restando claro o preenchimento dos demais requisitos 

previstos nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo a concluir não se 

estar aqui diante das situações que afastam a aplicação do art. 344 da lei 

adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os efeitos da revelia previstos 

no art. 344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela autora, notadamente a de que houve aquisição das 9 (nove) contas 

AdCentral Family, por meio da operação de movimentação interna do 

sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 25.650,00 O egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos documentos, que não 

são produzidos ou armazenados exclusivamente no site da empresa 

acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial mínima, 

necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a exemplo de 

respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamentos de boletos 

relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a 

ativação desses back offices, extratos e documentos bancários que 

comprovem o recebimento de valores provenientes da empresa 

executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 

3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de 

sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu 

vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. 

Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um 

lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, 

mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando 

a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos 

fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, 

Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

– TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE 

PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 

sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é 

indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem 

o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do 

CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada parte ré pelos valores por ela recebidos quando da aquisição 

de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 2013, 

25.650,00, que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse 

valor, acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 8 de 

março de 2017 (Id 12104292), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é a 

data da juntada do AR aos autos, visto não constar no aviso de 

recebimento o dia em que a correspondência foi entregue, com base no 

título judicial, consistente na sentença proferida nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, amplamente divulgada no site do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre. Ante o exposto, julgo procedente a liquidação de sentença, a fim 

de declarar líquida a condenação imposta nos autos 

0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC) 

em prol da parte autora no valor de R$ 25.650,00 (vinte e oito mil, 

seiscentos e cinquenta reais), que devem ser atualizados desde a data 
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dos pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela 

ré, acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1033105-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERNANDES ATTILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ROSA MARIA FERNANDES ATTILIO, pessoa física devidamente qualificada 

nos autos, propôs Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento c/c 

Pedido Cautelar Antecedente nos Próprios Autos em face da YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos e de JAMES MATTEW MERRIL, pessoa física, 

igualmente qualificado, ambos a serem citados por seus advogados 

constituídos, alegando, em síntese, depois de pleitear a gratuidade da 

justiça e de sustentar a competência territorial da demanda e a dispensa 

das custas, ter pago valores num total de R$ 35.355,00 à demandada, a 

fim de adquirir 12 (doze) contas Adcentral Family, dos quais recebeu 

apenas a quantia médica de 30% (trinta por cento) do que foi despendido 

à época, restando-lhe a quantia de R$ 24.748,50. Diz que o título judicial 

diz respeito à Ação Civil Pública n. 0800224-44.8.01.0001, que culminou na 

prolação da sentença de parcial procedência, que declarou nulos todos os 

contratos/negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a ré, com a 

determinação de restabelecimento dos contratantes ao estado que se 

achavam antes da contratação. Afirma constar da sentença, ainda, que 

os valores restituídos pela ré aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, 

mais juros legais desde a citação, e que todos esses valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença. Informa que a atualização efetuada 

por meio do sítio do Tribunal de Justiça do Acre aponta que o seu crédito 

gira em torno de R$ 50.690,70, sustenta a necessidade de liquidação por 

arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código Civil, junta documentos 

para comprovação do vínculo e pede que a demandada apresente todas 

as informações do sistema Back Office contendo os dados da vinculação 

entre as partes, para fim de pagamento do valor investido, na importância 

acima atualizada, mais os juros legais e honorários advocatícios; assim 

como que seja a empresa incluída no cadastro de inadimplentes. Houve o 

deferimento da gratuidade da justiça e a determinação de intimação dos 

requeridos para apresentarem contestação sobre o requerimento de 

liquidação de sentença no prazo legal previsto no art. 511 do Código de 

Processo Civil, assim como para que exibam os documentos solicitados no 

prazo legal, nos termos do art. 524, §§ 4º e 5º, do CPC. Os réus foram 

devidamente citados por correio e não contestou. A parte autora pugna 

pela declaração de revelia da parte demandada, bem como pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. Infere-se do sucinto relatório e se 

confere nos autos que a determinação judicial foi a de liquidação pelo 

procedimento comum, previsto no art. 511 da lei adjetiva, e que a citação 

da parte ré se deu em conformidade com o disposto no art. 246, I, do 

Código de Processo Civil, ou seja, pelo correio, de modo que se mostra 

legal e regular o ato, apto, assim, a gerar seus efeitos. Verifica-se nos 

autos que, embora devidamente citados, os réus não apresentaram 

contestação no prazo legal, impondo-se o reconhecimento da revelia com 

os efeitos dela decorrentes, previstos no art. 344 c/c art. 345 do Código 

de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.” “Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos.” Verifica-se tratar aqui de pluralidade de réus, porém 

ambos representados pelos mesmos advogados, bem como não se tratar 

aqui de direitos indisponíveis. A petição inicial está acompanhada de 

documentação que atesta o vínculo alegado pela parte autora, consistente 

em comprovantes de pagamentos bancários por meio de boletos à parte 

ré, numa demonstração inequívoca da verossimilhança dos fatos 

narrados, restando claro o preenchimento dos demais requisitos previstos 

nos incisos III e IV do art. 345 do CPC, de modo a se concluir não se estar 

aqui diante das situações que afastam a aplicação do art. 344 da lei 

adjetiva. Sendo assim, devem operar aqui os efeitos da revelia previstos 

no art. 344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela autora, notadamente a de que houve aquisição das 12 (doze) contas 

AdCentral Family, por meio da operação de movimentação interna do 

sistema da ré, depois de pago o valor total de R$ 35.355,00. O egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diversos documentos, que não 

são produzidos ou armazenados exclusivamente no site da empresa 

acionada, podem servir para instrumentalizar a prova inicial mínima, 

necessária ao reconhecimento do vínculo entre as partes, a exemplo de 

respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamentos de boletos 

relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a 

ativação desses back offices, extratos e documentos bancários que 

comprovem o recebimento de valores provenientes da empresa 

executada, entre outros (REsp 1.769.279-AC, Min. Raul Araújo, 

3.12.2019). Nesse mesmo sentido vem decidindo o egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de 

sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu 

vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. 

Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um 

lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, 

mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando 

a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos 

fatos alinhados na exordial. (destaquei – N.U 1003662-41.2017.8.11.0045, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, 

Publicado no DJE 29/01/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

– TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE 

PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 

sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é 

indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem 

o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do 

CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia 

demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a 

existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso. III - 

Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do 

Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos 

alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de 

Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada. (N.U 

1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Conclui-se, assim, 

devidamente provado o fato que se impunha à parte autora, nos termos do 

art. 509, II, do Código de Processo Civil, qual seja a sua condição de 

credorada da parte ré pelos valores por ela recebidos quando da 

aquisição de contas AdCentral Family, todos anteriores 18 de junho de 

2013, data de suspensão judicial das atividades da empresa ré, no total de 

R$ 35.355,00, do qual ela diz ter deixado de receber a quantia de R$ 

24.748,50, que devem ser atualizados a partir do efetivo pagamento desse 
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valor, acrescido de juros legais desde a citação, ou seja, desde 15 de 

dezembro de 2017 (Id 11672941), nos termos do art. 231, I, do CPC, que é 

a data da juntada do AR aos autos, visto não ser possível identificar a 

data exata contida no aviso de recebimento, com base no título judicial, 

consistente na sentença proferida nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, amplamente divulgada no 

site do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ante o exposto, julgo 

procedente a liquidação de sentença, a fim de declarar líquida a 

condenação imposta nos autos 0800224-44.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco-AC) em prol da parte autora no valor de R$ 

24.748,50 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta centavos), que devem ser atualizados desde a data dos 

pagamentos por ela efetuados até o efetivo pagamento do crédito pela ré, 

acrescidos de juros legais desde a citação, conforme demonstrativo 

discriminado a ser apresentado pela parte autora, em cumprimento ao 

disposto no art. 524 do Código de Processo Civil, observando-se o rito 

previsto nos artigos 523 e seguintes do diploma legal citado. Condeno a 

parte ré ao pagamento das despesas processuais, deixando de fixar 

honorários advocatícios em virtude da ausência de contencioso. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006247-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LARA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança” 

em face de LUCIANO LARA DE BARROS, igualmente qualificado, pelos 

fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio de vários 

documentos. Antes mesmo da citação, as partes entabularam acordo 

extrajudicial com intuito de por fim ao litígio, pugnando por sua 

homologação. As partes requerem, inicialmente, a substituição processual 

da parte ré pelo Sr. Muriel Mazzer Herrera, atual proprietário do imóvel do 

qual originou o débito condominial, informando que o então substituto 

quitará a dívida no valor total de R$ 4.444,48 (quatro mil e quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), mediante parcelas, 

com vencimento final 25.12.2020. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

proceda-se a retificação dos autos, a fim de que conste no polo passivo 

da lide a pessoa de Muriel Mazzer Herrera em substituição ao demandado 

Luciano Lara de Barros. Tendo em vista o acordo celebrado entre as 

partes, 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). Custas e honorários na forma 

pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as 

partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se, cientificando-se 

as partes de que o não cumprimento dos termos do acordo poderá implicar 

a execução do julgado. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034740-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUSA GANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

FERNANDA DE SOUZA GANDES, já devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes” em face da MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA IMPERIAL INC. SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificadas, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça 

exordial, com apoio em vários documentos. Antes mesmo da realização da 

segunda audiência de conciliação agendada para o dia 16.03.2020, as 

partes entabularam acordo extrajudicial com o intuito de por fim ao litígio, 

pugnando por sua homologação. Ficou avençado que as requeridas 

pagariam à requerente o valor de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e 

setecentos reais), quitando, assim, todos os fatos e direitos arguidos na 

demanda, incluindo honorários advocatícios, mediante depósito em conta 

do patrono da autora. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo 

celebrado entre as partes, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a avença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando 

extinto o processo. Ficam as partes isentas das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Sem honorários, haja vista o 

pactuado. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as 

partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se, cientificando-se 

as partes que o não cumprimento dos termos do acordo poderá implicar a 

execução do julgado. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004319-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALIA DE PINHO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, pessoa jurídica de direito 

privado, já devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento” em face de MARIA ROSALIA DE PINHO, 

denominação comercial DA LINDA LOJA CRIATIVA, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio em 

vários documentos. Antes da citação, houve emenda à inicial para 

alteração da natureza da ação para “Ação de Execução de Aluguéis e 

Demais Encargos da Locação”, com a inclusão dos fiadores do contrato 

na lide, quais sejam Laura Ana de Pinho e Rondinéli Pinheiro da Silva. 

Antes mesmo da citação, as partes comparecem aos autos requerendo a 

homologação do acordo extrajudicial firmado entre todos, mediante a 

concordância dos fiadores com a sua inclusão na lide, que se deram por 

citados, reconhecendo a dívida no valor de total de R$ 93.346,25, que se 

comprometem pagar, mediante de desconto de R$ 31.037,54. Ficou 

avençado que o pagamento se dará através de boletos, sendo entrada no 

valor de R$ 4.667,31 mais 36 parcelas de R$ 1.601,15, cada, com 

vencimento inicial em 15.7.2019, ficando ao encargo de cada uma das 

partes o pagamento da verba honorária. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

proceda-se à retificação dos autos, a fim de se faça constar a ação como 

sendo “Execução de Aluguéis e Demais Encargos da Locação”, com a 

consequente inclusão dos fiadores Laura Ana de Pinho e Rondinéli 

Pinheiro da Silva no polo passivo da lide. Tendo em vista o acordo 

celebrado entre as partes, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a avença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando 

extinto o processo. Ficam as partes isentas das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Sem honorários, haja vista o 

pactuado. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, pois as 

partes desistiram do prazo recursal e, após, arquive-se, cientificando-se 

as partes que o não cumprimento dos termos do acordo poderá implicar a 

execução do julgado. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO PIMENTEL JUNIOR (AUTOR(A))
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MILENA DE CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOSÉ GERALDO PIMENTEL JUNIOR e MILENA DE CAMPOS RIBEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais c/c Repetição de 

Indébito c/c Danos Morais” em face de MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, igualmente qualificados, pelos fatos e 

fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio de vários 

documentos. Em audiência de conciliação, as parte transigiram, ficando 

acordado que a requerida pagará aos autores, por meio de depósito, o 

valor de R$ 4.500,00, mais 10% sobre esse valor, referente aos 

honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze dias). É o relatório. 

Decido. Tendo em vista o acordo celebrado entre as partes, 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). Honorários na forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado 

desta sentença, após, arquive-se, cientificando-se as partes de que o não 

cumprimento dos termos do acordo poderá implicar a execução do julgado. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045479-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE DIAS DA COSTA OLIMPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RONEY DE JESUS SOUSA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

DEIZE DIAS DA COSTA OLIMPIO, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela” em face de MÁRCIO RONEY DE JESUS SOUSA, 

igualmente qualificado, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça 

exordial, com apoio de vários documentos. Em audiência de conciliação, 

as parte transigiram, ficando acordado que o requerido entregará à 

requerente, definitivamente, o veículo Renault/Duster 20D 4x2A, placa QBT 

8366 e pagará, ainda, 15 parcelas iguais no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), com início em 15.3,2020, mediante depósito em conta bancária da 

autora, ficando a verba honorária por conta de cada uma das partes. 

Pedem ainda, seja expedido ofício ao DETRAN, determinando a 

transferência dos pontos referentes às infrações de trânsito para a CNH 

do requerido (Prontuário – Registro n. 04284444734). É o relatório. Decido. 

Tendo em vista o acordo celebrado entre as partes, 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). 

Honorários na forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, após, arquive-se, cientificando-se as partes de que o não 

cumprimento dos termos do acordo poderá implicar a execução do julgado. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035259-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA GIOVANNA LO PINTO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

EDUARDO VINÍCIUS FRANCA MOREIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Declaratória c/c Cobrança” em face de CARLA GIOVANNA LO 

PINTO, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na 

peça exordial, com apoio de vários documentos. Antes da audiência de 

conciliação, as parte transigiram, ficando acordado que a requerida 

pagará ao autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais em 

25.1.2020, mediante transferência bancária; R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), por meio de cheque de titularidade de Edson Luiz da Silva Moreira, 

em 31.1.2020; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 20.2.2020 e R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) em 20.3.2020. Ficou pactuado, ainda, que a 

requerida Carla Giovanna transferirá ao autor e ao Sr. João Batista da 

Silva Moreira a prerrogativa individual de venderem nome de ambos, o 

imóvel tão logo concluídas as obras, ficando autorizado que após a venda 

deverá ser descontada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 

favor do autor. É o relatório. Decido. Tendo em vista o acordo celebrado 

entre as partes, 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). Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a 

natureza da demanda, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido 

para o seu serviço. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, 

após, arquive-se, cientificando-se as partes de que o não cumprimento 

dos termos do acordo poderá implicar a execução do julgado. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001430-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SANTANA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1001430-34.2018.8.11.0041 – PJE MIGUEL SANTANA DA SILVA 

FILHO, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16 de maio 

de 2017, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz jus ao 

pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. 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 inépcia da inicial, tendo em vista a falta de 
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requerimento administrativo, bem como por não conter documentos 

essenciais ao ajuizamento da ação, por não ter o autor juntado 

comprovante de residência em seu nome. 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. Defende a constitucionalidade da Medida 

Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 11.494/2009, afirmando, ainda, ser 

imprescindível a produção de prova pericial, com vistas à apuração e 

quantificação do grau de invalidez e, 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 arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se pronunciarem acerca da perícia 

médica realizada, que apurou lesão parcial e incompleta, quantificada em 

50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 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 inépcia da 

inicial por 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. De igual modo, não há 

se falar em inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência 

em nome 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. No 

que tange à inconstitucionalidade alegada pela requerente que, em suma, 

se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar 

que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

via controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que 

entendeu ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os 

princípios da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao 

retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 
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“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA 

TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL 

– PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 

4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - 

NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE 

R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. 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 de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no dedo do 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 106 de 714



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 completa de 

qualquer um dos dedos do pé corresponde a 10%, logo, considerando que 

a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 10% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente 

o pedido formulado por Miguel Santana Da Silva Filho na Ação de 

Cobrança proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e 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). 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. [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: 1004154-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANISE HUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004154-74.2019.8.11.0041 – PJE JANISE HUBER BATISTA, 

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 14.8.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz fazer jus ao pagamento de indenização de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), requerendo, ainda, a fixação da 

verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a readequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo e, 

por isso, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse processual. No mérito, diz que a autora não 

comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação que 

acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. 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 contestação, a 

autora refuta as teses da defesa e reitera os termos da inicial, 

concordando com o laudo pericial e pugna pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade 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. 
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DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo previsto na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação da lesão 

não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

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, 

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 
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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 declaração de atendimento de ocorrência e 

em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas 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%. 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 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, sobretudo os documentos médicos, 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 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 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 dois centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Janise Huber Batista 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$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois 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, 
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Processo Número: 1038684-41.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 10038684-41.2018.8.11.0041 – PJE ALUISIO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” 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. Diz que em virtude da lesão 

sofrida faz jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da 

invalidez, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 

e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da causa 

conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a prejudicial de 

mérito, a prescrição trienal. 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. Defende a constitucionalidade da Medida 

Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 11.494/2009, afirmando, ainda, ser 

imprescindível a produção de prova pericial, com vistas à apuração e 

quantificação do grau de invalidez e, 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 arguidas e extinção do processo 

sem resolução do mérito. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se pronunciarem acerca da perícia 

médica realizada, que apurou lesão parcial e incompleta, quantificada em 

50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, 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 setembro de 2013, conforme 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 setembro 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 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. 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 previsto na Lei n. 6.194/74, que é 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. No que tange à inconstitucionalidade alegada pela 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 
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cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. 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 

...”[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 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 e documentos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequela 

no tornozelo 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 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 
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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, 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). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Aluisio dos Santos na 

Ação de Cobrança 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). 

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). 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, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único 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] 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: 1029142-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUILHERME DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1029142-96.2018.8.11.0041 – PJE ANDERSON GUILHERME 

DELGADO, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT de 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 05.11.2017 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 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 (dois mil e quinhentos 

reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, 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 

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 necessidade 

de prévio pedido administrativo, pugnando pela extinção do feito por 

ausência de interesse de agir. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o 

acidente de trânsito, tendo em vista que o registro de ocorrência foi 

elaborado meses depois do sinistro, não possuindo força probante e 

refuta a pretensa indenização moral. Pede, enfim, em caso de 

condenação, que a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, 

e os juros a incidir 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 

inicia inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem 

como a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). 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, 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. 
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

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 - 
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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 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 membro 

inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 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). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferir direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. No que tange ao argumento de que a requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 

que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

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 Anderson 

Guilherme Delgado na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 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), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. 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, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único 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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019088-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

certifico que, nesta data verifiquei que a parte requerida compareceu 

espontaneamente nos autos conforme petição de Id. 29772402. Certifico 

também que, designo o dia 30/07/2020, 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. Certifico por fim que, procedo intimação 

da parte autora para impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006159-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO 

ORDINATÓRIO – ARTIGO 1.209,§2º DA CNGC/TJMT. Decorrido o prazo 

para atendimento ao chamado judicial, quando A PARTE AUTORA não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir e o processo ficar 

paralisado por mais de 30(trinta) dias: A) INTIMAR a parte AUTORA 

PESSOALMENTE (SUMULA 216 STF), para suprir a falta no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 

485, III e §1º, do CPC. Decorrido o prazo, não havendo manifestação da 

parte Autora, voltem os autos conclusos. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013109-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ANGELA DE CARVALHO OAB - MT19298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO THOMPSON BERNARDES MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, 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: 1004743-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001875-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PIMENTEL (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 08:16 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: 1033304-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO AUGUSTO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h00min 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: 1033304-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO AUGUSTO DE CARVALHO (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004743-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008309-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALIF DOUGLAS REZENDE HANEL (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017114-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DA SILVA ANDRADE (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))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014289-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032097-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, 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: 1032097-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010119-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR FONTANA DO CARMO (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))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 09:52 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: 1003846-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1. Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID. Nº 6079060.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010119-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR FONTANA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 116 de 714



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003846-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar da petição de id 27681876.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014061-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO OLIVEIRA SOARES (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))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004860-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE ASSUNCAO SOUSA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Com a apresentação da proposta e indicação do médico ESPECIALISTA, 

INTIMEM-SE as partes para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e, 

HAVENDO CONCORDÂNCIA sobre o profissional e o valor dos honorários, 

deverão os REQUERIDOS imediatamente DEPOSITAR a cota parte do 

VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95), sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014061-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO OLIVEIRA SOARES (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033339-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAIVA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h30min 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: 1033339-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAIVA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação 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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h15min 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: 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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação 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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 
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recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036028-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLAN RICARDO DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 12h.45.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036028-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLAN RICARDO DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012598-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

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 30/07/2020, às 13:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA JUNIOR (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 30/07/2020, 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: 1005669-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIZELI MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, 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: 1005985-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, 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: 1006377-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA (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 30/07/2020, 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: 1006434-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

GENELCI DA SILVA OAB - 567.747.371-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 08:45 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: 1006143-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DE OLIVEIRA (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)
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Certifico que, designo o dia 30/07/2020, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009507-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDONSO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009507-61.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, por estar 

desacompanhado de documentos indispensáveis à propositura da ação, e 

precisa ser adequada. No caso, a parte Requerente requer a gratuidade 

da justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar no pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º e 321 do CPC/2015, intime-se a parte Requerente, 

por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando os documentos para demonstrar que faz jus ao 

benefício requerido, trazendo para os autos (cópia da CTPS, holerite ou 

última declaração de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 321, parágrafo único e artigo 290, ambos do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013371-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PABLLO CABRAL DA CUNHA MOURA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013371-10.2020.8.11.0041(LP) 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. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012560-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSI BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012560-50.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte Requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019092-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ESTEVES 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)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 08:15 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: 1006431-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA OAB - 606.274.929-91 (REPRESENTANTE)

A. C. S. D. S. OAB - 061.073.471-78 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026046-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PINHEIRO 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)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 08:45 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: 1006567-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FIGUEIREDO DE AGUIAR OAB - 694.202.621-20 
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(REPRESENTANTE)

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 30/07/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006571-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

SHEILA TAIS DE SOUZA OAB - 714.370.131-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006646-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUE DE AZEVEDO (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 30/07/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013623-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDREY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013586-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. G. D. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

ELIS REGINA DE DEUS OAB - 887.416.641-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013586-83.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais, que o pedido inicial não 

atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, por estar 

desacompanhado de documentos indispensáveis à propositura da ação, e 

precisa ser adequada. No caso, as partes Requerentes requerem a 

gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar no pedido o 

documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º e 321 do CPC/2015, intimem-se as partes 

Requerentes, por seus patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando os documentos para demonstrar 

que faz jus ao benefício requerido, trazendo para os autos (cópia da 

CTPS, holerite ou última declaração de renda), ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 321, parágrafo único e artigo 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013545-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013545-19.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, onde a parte 

Requerente, vem aos autos anexando documentos demonstrando não 

possuir condições financeiras para arcar com o ônus processual. Estando 

o pedido instruído com os documentos indispensáveis, defiro a 

Requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do 

artigo 99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá 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, citem-se a(s) parte(s) Requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013543-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013543-49.2020.8.11.0041 (LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 
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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, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. 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 da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012603-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA BRANDAO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012603-84.2020.8.11.0041(LP) 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. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012648-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012648-88.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa aos autos o protocolo do requerimento 

administrativo datado de 12 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT, conforme se verifica nos documentos que 

acompanham o pedido inicial. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não tendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito, até que ocorra os 30 

(trinta) dias, do prazo acima citado. No caso, a parte Requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência, visto que o 

pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de renda. Ante ao 

exposto, decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos 

manifestação da parte requerente, intime-se a mesma, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, bem como, para demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012884-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRA MARIANO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012884-40.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 
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autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013055-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013055-94.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 16 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013005-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MARIANO 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013005-68.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte Requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012779-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012779-63.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 16 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012701-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012701-69.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012411-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012411-54.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, onde a 

parte Requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 

O pedido preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e vem 

acompanhado dos documentos indispensáveis, incluindo o comprovante 

de renda. Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, Defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino que a secretaria agende data para realização de audiência 

conciliatória, a qual 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. Agendada a conciliatória, citem-se as 

partes requeridas, consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia das partes rés, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012855-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FELICIANO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012855-87.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Autora 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, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. 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 da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012759-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012759-72.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004685-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORTEZ (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004685-29.2020.8.11.0041(LP) Vistos, A 

parte Autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, juntando 

aos autos os documentos necessários requerendo a gratuidade da 

justiça. Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, 

recebo o pedido formulado no id. nº 29793668, para emenda do pedido 

inicial. 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 ao cumprimento do que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013089-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN VICTOR FREITAS AFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013089-69.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte Requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 18 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013043-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA RAIMUNDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013043-80.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte Requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013183-17.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Autora 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, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. 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 da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 
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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. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CED - CENTRO DE EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

IMO - INSTITUTO MATOGROSSENSSE DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

CASALENUOVO JUNIOR ODONTOLOGIA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME (REU)

MONTEIRO PUBLICIDADE LTDA - ME (REU)

GMO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME (REU)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, às 08:00 - 08:29 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 257840 Nr: 20517-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁSIA DISTRIBUÍDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO AR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN LENZI NERBASS - 

OAB:15459-SC, MELISE CEZIMBRA MELLO - OAB:OAB/MT 29.415-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº257840

VISTOS,

Os Embargos de Terceiro interposto por POLO AR CONDICIONADO 

SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, (código n.1127949) foram 

julgado procedentes nesta data, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO promovido por POLO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, e, de consequência, declaro a ineficácia da 

penhora levada a efeito as fls. 122/123 nos autos do processo de 

execução em apenso código n.257840, liberando assim, a importância de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) constrita em favor da parte Embargante, 

acrescida da remuneração bancária do período.

 INTIME-SE a parte Embargante para informar os dados bancários para 

respectiva expedição do Alvará Judicial.”

A par disso, INDEFIRO o pedido de levantamento formulado pela parte 

KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA as fls. 124.

Determino ainda a intimação da referida empresa para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar documentos que comprovem a sua relação com a 

empresa Exequente ASIA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, sob pena de as futuras petições serem desentranhadas nos autos, 

por se tratar de terceiro estranho à relação processual.

 Determino, por fim a intimação da parte Exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias promover o regular andamento do feito visando a satisfação 

do seu crédito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo . 921, §2º 

do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286057 Nr: 8032-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DANIEL PERON, CAMILA PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, diligência 

para cumprimento do mandado de penhora expedido no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020195 Nr: 32028-90.2015.811.0041

 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: CLAUDIENE DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte REQUERIDA SISAN 

ENGENHARIA LTDA, pagar à parte Requerente CLAUDIENE DA SILVA 

SALES, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a 

título de danos morais.CONDENO ainda, a parte Requerida, ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129461 Nr: 22804-94.2016.811.0041

 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: HERON PAIVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE - 

OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para CONDENAR a parte Requerida LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA pagar à parte Requerente HERON PAIVA DA 

SILVA: 1)R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária 

(INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos 

morais;2)R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título de danos 

emergentes, concernente à restituição dos valores desembolsados com o 

pagamento de aluguel de outro imóvel para moradia, acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso;3)O equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do 
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contrato, a título de cláusula penal, acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), a partir da citaçãoCONDENO ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de março de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 888652 Nr: 22341-26.2014.811.0041

 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: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO, LUANNA 

RODRIGUES DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246/MT, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213 / MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte REQUERIDA 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA pagar aos Requerentes EDMAR 

GOMES DE OLIVEIRA NETO e LUANNA RODRIGUES DANTAS DE 

OLIVEIRA:1)R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% 

ao mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária 

(INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais 

para cada um dos autores;2)R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos 

reais) a título de cláusula penal, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada mês de atraso, 

deduzindo o montante pago administrativamente as fls.259/260;3)A 

restituição na forma simples da diferença cobrada/desembolsada para 

pagamento do saldo devedor, substituindo o indexador da correção 

monetária (INCC) a partir do decurso do prazo de tolerância pela variação 

do IPCA até o efetivo pagamento, a ser apurado na fase de liquidação de 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir do desembolso;4)Ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé, nos termo do artigo 80, V do CPC, equivalente a 1% do valor 

corrigido da causa; CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte 

por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de março de 2019.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127949 Nr: 22120-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁSIA DISTRIBUÍDORA DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN LENZI NERBASS - 

OAB:15459-SC, MELISE CEZIMBRA MELLO - OAB:OAB/MT 29.415-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO promovido por POLO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, e, de consequência, declaro a ineficácia da 

penhora levada a efeito as fls. 122/123 nos autos do processo de 

execução em apenso código n.257840, liberando assim, a importância de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) constrita em favor da parte Embargante, 

acrescida da remuneração bancária do período. INTIME-SE a parte 

Embargante para informar os dados bancários para respectiva expedição 

do Alvará Judicial.Condeno a parte Embargante e o 2º Embargado, 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas do processo, bem 

ainda honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atribuído à causa. 

Translade-se cópia da presente decisão aos autos em apenso, após, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de março de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1299073 Nr: 8207-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO WILSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8661/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, IV do CPC, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (item 456 da 

CNGC)Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 23 de março de 2020.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 452189 Nr: 24359-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA EMANUELE FERREIRA LOPES, A. L. S., E. L. 

S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO 

MITUO UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, Geraldo Sidnei Afonso - 

OAB:5.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONEI STORER - OAB:OAB/PR 

14.925, Jose Carlos Dias Neto - OAB:8412-A, RAFAEL ALEXANDRE 

STORER - OAB:50042/PR

 Código – 452189

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 572/575, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC.

Saliento que não obstante o teor do parecer Ministerial de fls. 577, verifico 

que o Autor EVANDRO LOPES DOS SANTOS está prestes a atingir a sua 

maioridade (29/10/2020), razão pela qual, não vislumbro razões para 

determinar o deposito da cota parte em juízo.

 Defiro à parte Requerida os benefícios da gratuidade da justiça, ficando 

dispensadas do pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 98 do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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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: 1005300-19.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo 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, 24 de Março 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: 1005669-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIZELI MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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: 1005669-13.2020.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1005985-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1005985-26.2020.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1006377-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DO CARMO LOPES DE OLIVEIRA (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, 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: 1006377-63.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

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, 24 de Março 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: 1006434-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

GENELCI DA SILVA OAB - 567.747.371-53 (REPRESENTANTE)

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 1006434-81.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 
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apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de março 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: 1006143-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, 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: 1006143-81.2020.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1018742-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1018742-23.2018.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1018742-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1018742-23.2018.8.11.0041 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, 24 de 

Março 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: 1019092-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ESTEVES 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)

 

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: 1019092-11.2018.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1026046-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PINHEIRO 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)

 

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 
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COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1026046-39.2019.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1006567-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOVANILDO FIGUEIREDO DE AGUIAR OAB - 694.202.621-20 

(REPRESENTANTE)

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: 1006567-26.2020.8.11.0041 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, 24 de Março 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: 1006571-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

SHEILA TAIS DE SOUZA OAB - 714.370.131-98 (REPRESENTANTE)

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: 

1006571-63.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é 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, 24 de 

Março 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: 1006646-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUE DE AZEVEDO (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: 1006646-05.2020.8.11.0041 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, 24 de Março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013109-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ANGELA DE CARVALHO OAB - MT19298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO THOMPSON BERNARDES MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013109-60.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ REQUERIDO: SERGIO 

THOMPSON BERNARDES MONTEIRO VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA aviada por LUCIANO 

MIDON CAMPOS DA LUZ em face da SERGIO THOMPSON BERNARDES 

MONTEIRO, pugnando em sede de tutela de urgência: [...] 3.1 - A 

concessão da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, inaudita altera pars: a) para que sejam 

suspensas as assembleias, reuniões e as eleições condominiais nos 

próximos 60 (sessenta) dias, a fim de evitar aglomerações, em razão da 

pandemia COVID-19; b) para que seja determinada a prorrogação da 

vigência da atual administração, que se encerra no final de março, por 

mais 60 (sessenta) dias, a fim de evitar novas eleições e 

consequentemente a aglomeração de pessoas e, também, regularizar a 

situação legal do condomínio, perante aos bancos e empresas 

terceirizadas; c) para que seja vedada a utilização de aplicativos de 

votação, ou qualquer outro instrumento, não previsto na convenção 
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condominial. [...] (sic Id.30499922). Custas recolhidas na forma do 

Id.30499403, viram conclusos por redistribuição do plantão. 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. Em 

observância às medidas preventivas de contágio à COVID-19 

(CORONAVÍRUS), sem maiores delongas, entendo que a probabilidade do 

direito vindicado pelo Autor merece prosperar. Isto porque, o bem jurídico 

tutelado é de comoção pública, por se tratar de pandemia mundial devido 

ao COVID-19, cujo risco considerável de contaminação nacional já é a 

realidade, não havendo qualquer medida menos gravosa, do que o 

isolamento pessoal já ordenado pelo poder executivo estadual e municipal. 

Ademais, ainda não conhecido de proliferação do vírus, reclama a adoção 

de todas as cautelas de combate do COVID-19 que deve ser imposta, 

sobretudo obedecida por todos é inafastável. Assim, considerando a 

designação de Assembleia Extraordinária Condominial pelo Requerido na 

qualidade de representante legal de conjunto habitacional, frente aos 

indicativos da Organização Mundial de Saúde, que oficializou a principal 

contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19 é através de 

convivência de contato pessoal, principalmente em ambientes com 

aglomeração de pessoas, designada para o dia 24/03/2020 deve ser 

suspensa até o decurso do prazo indicado pelo poder público. Da mesma 

forma, no que atine a prorrogação da atual administração merece 

acolhimento o pedido autoral, pois se de um lado o adiamento das eleições 

é medida de rigor, de outra sorte, o Condomínio não pode ficar acéfalo, 

sem um gestor respondendo legalmente pela administração condominial, 

exsurgindo a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para tal 

deliberação não prevista em convenção, sobretudo por se tratar de 

situação excepcional, sob pena inviabilizar a continuidade da prática dos 

atos inerentes à administração, tais como operações bancárias, dentre 

outras. Com efeito, observe-se que o referido ato governamental, em 

virtude da alta propagação do vírus denominado COVID-19, estabeleceu, 

em prol da sociedade e para evitar riscos e agravos à saúde, medidas 

para evitar a disseminação da doença, sendo que o deferimento parcial da 

tutela vindicada reversível, já os danos e riscos coletivo na realização da 

assembleia não gozam da mesma realidade. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial 

para o fim de SUSPENDER as assembleias, reuniões e as eleições 

condominiais do Condomínio Torres do Serrado até ulterior deliberação do 

poder público que modifique o isolamento pessoal Decretados sobre esta 

Capital a fim de evitar aglomerações, em razão da pandemia COVID-19, 

especialmente a Assembleia Extraordinária designada para o dia 

24/03/2020; PRORROGAR a vigência da atual administração pelo mesmo 

prazo E VEDAR a utilização de aplicativos de votação, ou qualquer outro 

instrumento, não previsto na convenção condominial, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa 

POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil 

reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a demanda, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. 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). Ressalto que, tendo a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012775-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANA MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA PONCEANO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que o pedido de levantamento de valores do de 

cujus está diretamente ligado ao direito de sucessões, o Juízo competente 

para analisar a questão é da Vara Especializadas em Família e 

Sucessões, razão pela qual, determino a redistribuição dos autos ao Juízo 

Competente. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013597-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANY NATANY LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANNY LIMA LOPES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que o pedido de levantamento de valores do de 

cujus está diretamente ligado ao direito de sucessões, o Juízo competente 

para analisar a questão é da Vara Especializadas em Família e 

Sucessões, razão pela qual, determino a redistribuição dos autos ao Juízo 

Competente. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013623-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDREY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013623-13.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: ALDREY DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXSITENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS aviada por ALDREY DE LIMA em face da ENERGISA – 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a 

Requerente impugna recuperação de consumo faturada sobre a Unidade 

Consumidora nº6/250903-2, pleiteando em sede de tutela de urgência que: 

[...] a) Liminarmente, deferir a antecipação de tutela para determinar a 

inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC; b) 

Liminarmente, com base na urgência da prestação da tutela jurisdicional, 

deferir a antecipação da tutela determinando que a parte requerida 

restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica, bem como 

suspendendo a cobrança do débito ora combatido; [...] (sic Id.30606431) 

Com pedido de gratuidade vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. De 

proêmio, saliento que 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 Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 
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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. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou ao elevado faturamento do consumo de 

energia elétrica da Requerente. 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 esta decisão não faz coisa julgada, 

podendo ser revista em caso de apresentação de elementos capazes de 

reformar a convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a 

medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora para o fim de DETERMINAR 

que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento dos 

serviços na unidade consumidora nº6/250903-2 de titularidade da parte 

Autora ALDRY DE LIMA, no que tange ao débito ora discutido 

(Recuperação de Consumo), suspendendo qualquer tipo de cobrança até 

ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal 

(art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DÁRIA que fixo em R$500,00 

(quinhentos reais). DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora. CITE-SE e INTIME-SE, a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. 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). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Ressalto que, tendo 

a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005063-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE LARA OLIVEIRA OAB - MT13688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE SAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005063-82.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA REQUERIDO: AUGUSTO 

CESAR DE SAO PEDRO VISTOS, Cuida-se de AÇÃO POR OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ARTHUR DE LARA OLIVEIRA em desfavor de AUGUSTO 

CESAR DE SÃO PEDRO, pleiteando em sede de pedido de tutela provisória: 

[...] a.1) A inclusão de restrição judicial no prontuário do veículo POLO 1.6, 

DE PLACA JZV-1417 ,DE COR VERMELHA RENAVAN 794014240,CHASSI 

9BWHB09A53P026829 ANO 2002 MODELO 2003 via sistema RENAJUD 

até que a parte requerida seja citada e promova, efetivamente, a devida 

transferência de propriedade do bem, assim como a transferência para 

sua CNH dos pontos acumulados na CNH do requerente a partir da data da 

venda de veículo, pelas razões acima expostas. a.2) Que o requerido 

promova, imediatamente , a devida transferência de propriedade do bem, 

assim como a transferência para sua CNH dos pontos acumulados na CNH 

do requerente a partir da data da venda de veículo, requerendo à Vossa 

Excelência que expeça ofício ao DETRAN/MT para que seja possível a 

transferência extemporânea da pontuação, seja consignada a restrição de 

trafego do veiculo , sob pena de multa diária, pelas razões acima 

expostas. [...] (Id.28943693). Instado a comprovar a incapacidade 

financeira para suportar as custas da ação e comprovar a validação 

oficial das provas e complementar se for o caso o conjunto de prova 

(Id.28965508), o Requerente emendou a inicial no Id.29892820. Vieram 

conclusos. 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. 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 e a plausibilidade dos fatos narrados, contudo, não vislumbro a 

presença concomitante dos requisitos necessários à prolação de um 

provimento jurisdicional reversível para ambas as partes. Desta feita, 

considerando a pluralidade de relação jurídica que se quer defender em 

uma mesma causa, se valendo de provas unilaterais cognoscíveis 

somente após o exercício do direito de defesa, porquanto não atenderam 

à ratificação legal do artigo 384 do CPC, inviabilizando a valoração liminar 

das provas. Portanto, nesta prematura fase processual, é impossível 

reconhecer de maneira inequívoca a probabilidade do direito dos 

Requerentes, embora haja sinais da relação jurídica entre as partes, 

inexiste qualquer prova inequívoca sequer da entrega do DUT em tempo e 

condições hábeis para transferência, além de ser temerário restringir os 

dados do veículo antes do contraditório. 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 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do 

Id.29892820 e, por não estarem presentes os pressupostos previstos no 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado 

na inicial. 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. 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, inclusive a existência de emenda 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). 

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. Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 
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18 de março de 2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de 

prevenção no contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o 

cumprimento desta ordem inclusive 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CED - CENTRO DE EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

IMO - INSTITUTO MATOGROSSENSSE DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

CASALENUOVO JUNIOR ODONTOLOGIA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME (REU)

MONTEIRO PUBLICIDADE LTDA - ME (REU)

GMO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001175-08.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

CASALENUOVO JUNIOR ODONTOLOGIA EIRELI - EPP, IMO - INSTITUTO 

MATOGROSSENSSE DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP, CED - CENTRO DE 

EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - EPP REU: MONTEIRO PUBLICIDADE 

LTDA - ME, R. M. DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME, GMO PUBLICIDADE E 

MARKETING LTDA - ME Pje nº1001175-08.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

que CASALUENOVO JÚNIOR ODONTOLOGIA – EIRELI – EPP, IMO – 

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA e CED – CENTRO DE 

EXCELÊNCIA EM DIAGNÓSTICO, move em desfavor de MONTEIRO 

PUBLICIDADE LTDA, R.M. DE OLIVEIRA MONTEIRO e GMO PUBLICIDADE E 

MARKETING, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] a) Que 

seja concedida o pedido LIMINAR a fim de compelir as Requeridas a 

fornecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas as senhas de acesso das 

respectivas contas sociais: @institutomachado; @cedecuiabá e site: 

institutomachado.com.br devendo para tanto ser fixada multa no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento. [...] 

(Id.27928762). Complementada a instrução da inicial na forma ordenada no 

Id.28444900, com a emenda do Id.28892351. Vieram conclusos. É o 

relatório. DECIDO O pedido de tutela antecipada formulado, aqui 

compreendido como tutela de urgência, está disciplinado no Título II do 

CPC/2015, cujo art. 300, exige, para o deferimento da medida, que se 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. In casu, os documentos amealhados com a 

inicial constituem a probabilidade do direito das Autoras na forma do artigo 

16 da Lei nº12.232/2010, in verbis: Art. 16. As informações sobre a 

execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços 

especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o 

contrato na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às 

informações por quaisquer interessados. Parágrafo único. As 

informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada 

tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. Art. 17. As 

agências contratadas deverão, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) 

anos após a extinção do contrato, manter acervo comprobatório da 

totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas. 

Evidente que, a relação contratual é imperativa sobre as partes, porém a 

lei garante aos contratantes o acesso ao material, informações e dados 

veiculados, que deverão ser mantidos por no mínimo 05 (cinco) anos após 

a extinção do contrato. O perigo de dano também perfaz configurado na 

medida em que a tratando-se de contrato sinalagmático, na qual a lei 

garante o acesso às informações do contratante, sobretudo por ser 

dados pessoais das Autoras, entendo premente que sejam compartilhados 

as senhas de acesso para os devidos fins personalíssimos das Autoras. 

Saliento por fim, a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, que 

se situa no aspecto econômico relacionado a eventuais prejuízos com a 

continuidade do contrato, os quais poderão ser indenizados 

oportunamente. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do 

Id.28892351, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para DETERMINAR à parte Requerida MONTEIRO PUBLICIDADE 

LTDA, R.M. DE OLIVEIRA MONTEIRO e GMO PUBLICIDADE E MARKETING 

forneça no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sem qualquer alteração, 

exclusão, bloqueio ou impedimento, as senhas de acesso dos sítios 

virtuais e publicitários criados em nome das Autoras CASALUENOVO 

JÚNIOR ODONTOLOGIA – EIRELI – EPP, IMO – INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA e CED – CENTRO DE EXCELÊNCIA 

EM DIAGNÓSTICO, em especial das contas sociais: @institutomachado; 

@cedecuiabá e site: institutomachado.com.br, devendo comprovar o 

cumprimento da ordem nos autos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa 

POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Saliento que, a ordem proferida é de natureza obrigacional e não 

processual; além disso, seu cumprimento não implica em violação legal das 

medidas de segurança nacionalmente fixadas para o controle da pandemia 

que assola o País, podendo ser adimplida inclusive nos próprios autos com 

peticionamento eletrônico gravado com sigilo documental. Desta feita, 

ADVIRTO à parte Ré que, a suspensão do prazo processual não justifica 

o descumprimento desta ordem tão logo sejam intimadas, conforme dispõe 

o artigo 231, §3º do CPC, principalmente com o expediente forense 

inalterado para fins de prestação da atividade jurisdicional. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, conteste 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, inclusive a existência de emenda 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). 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021888-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (REU)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO MONITÓRIA Processo nº 1021888-43.2016.8.11.0041 (h) VISTOS, 

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA interpôs a presente AÇÃO MONITÓRIA em 

desfavor de SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA, 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CONENGE 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA, buscando constituir em título executivo judicial 
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o crédito decorrente de contrato de prestação de serviços de consultoria 

gerencial e assessoria de vendas, no valor de R$ 5.380.834,13 (cinco 

milhões trezentos e oitenta mil oitocentos e trinta e quatro reais e treze 

centavos). O Autor requer a imediata expedição do mandado de 

pagamento para que a requerida venha liquidar o débito referente a 

porcentagem de 1,5% prevista contratualmente, sobre o VGV vinculado 

ao aproveitamento máximo dos empreendimentos, conforme máster plan e 

contratos com a Roncador e Imore, pelos serviços prestados pelo 

requerente, a qual perfaz R$ 5.380.834,13 (cinco milhões trezentos e 

oitenta mil oitocentos mil e trinta quatro reais e treze centavos), além da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID. 4321307, 

reconhecendo a existência de conexão entre esta ação e a ação n. 

1020288-84.2016.8.16.0041 e determinando a remessa do feito para o 

Juízo da Sétima Vara Cível desta Capital. Decisão de ID. 7329200, 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a expedição 

de mandado de pagamento. O Requerido/ GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME ofereceu EMBARGOS MONITORIOS 

de ID. 8320405, impugnando o deferimento do pedido de justiça gratuita, e 

no mérito a procedência dos embargos, declarando a extinção do contrato 

de prestação de serviços ad exitum firmado entre as partes, além da 

condenação por litigância de má-fé, e condenação do Embargado à 

restituição em dobro dos valores pagos pela Embargante que totaliza o 

importe de R$ 403.066,28 (quatrocentos e três mil sessenta e seis reais e 

vinte e oito centavos) e o valor de R$ 134.260,02 (cento e trinta e quatro 

mil duzentos e sessenta reais e dois centavos), referente ao que está 

sendo cobrado na ação de execução e que ora se repete a cobrança. 

Embargos Monitórios apresentados pelos Requeridos/ SPE AMAZON 

CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA e CONENGE CONSTRUÇÃO 

CIVIL LTDA no ID. 8351622, requerendo a revogação da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, arguindo e ilegitimidade 

passiva da CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ao final seja julgada 

totalmente improcedente a presente ação tendo em vista que o Requerente 

não conseguiu comprovar os fatos alegados, bem como não prestou os 

serviços conforme contrato celebrado entre as partes, não havendo que 

se falar em qualquer repasse de qualquer quantia em favor do 

Requerente, além da condenação por litigância de má-fé, e danos morais, 

requerendo ainda em pedido contraposto, a restituição de todos os 

valores adiantados ao mesmo a título de antecipação de comissão de 

vendas, tendo em vista que o mesmo deixou de cumprir com as 

obrigações para qual fora contratado. Impugnação aos Embargos 

Monitórios de ID. 10602364. Os Requeridos apresentaram Memorial de ID. 

13280065. Petição da Requerida/CONENGE de ID. 14902878, informando o 

deferimento do pedido de Recuperação Judicial e requerendo a 

suspensão do feito. Intimado para se manifestar acerca do pedido de 

suspensão do Requerido, o Autor quedou-se inerte, conforme Certidão de 

ID. 20688388. É O NECESSÁRIO. DECIDO. DAS PRELIMINARES DA 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA Com efeito, a Lei nº 1.060/50 em seu 

art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que 

a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem 

condições de arcar com custas processuais e com os honorários 

advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. Por sua vez, o §1º do 

referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é 

presumidamente verdadeira até prova em contrário. Compulsando os 

autos, verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar 

comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui 

condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem 

prejuízo do seu sustento e de sua família. Não obstante a isso, ressalto 

que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui 

produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

revogado, a qualquer tempo. Ademais, segundo a jurisprudência 

dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas 

somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que 

disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família. 

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA 

GRATUITA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL REJEITADO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE QUE A PARTE BENFICIADA COM 

A CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSSUI CONDIÇÕES DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO IMPROVIDO. 

Contra decisão que defere justiça gratuita pode a parte contrária 

apresentar impugnação em autos apartados ou interpor agravo de 

instrumento. A parte que impugnar a concessão da justiça gratuita deve 

fazer prova de que a parte-postulante possui condições de arcar com as 

custas processuais.” (Ag.Inst. nº 11410/2011 – 6ª Câmara Cível - Rel. 

Des. José Ferreira Leite - Data do julgamento: 06/04/2011). Diante do 

exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA requerida e deferida em favor da parte Impugnada. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA As 

Embargantes arguem a ilegitimidade passiva da empresa segunda 

executada Conenge Construção Civil LTDA, ora Embargante, tendo em 

vista que o Embargado foi contratado para prestar serviços à sociedade 

com propósito específico SPE Amazon Conenge MT Park Construtora 

LTDA, ora Embargante, e “Goldem” Gestão de negócios imobiliários LTDA 

ME, já que a executada Conenge é sócia fundadora da SPE, e nessa 

qualidade não há que se falar em responsabilidade para assumir 

compromissos firmados pela SPE. Entretanto, ao analisar o contrato 

exequendo, é possível constatar que as empresas SPE Amazon Conenge 

MT Park Construtora LTDA, Amazon Construtora LTDA, Conenge 

Construção Civil LTDA e Golden Gestão de negócios imobiliários LTDA-ME 

figuraram no instrumento como CONTRATANTES, sendo indiferente o ato 

de constituição de cada sociedade para fins de execução do contrato 

firmado com o Embargado. Ressalto que no contrato, após a qualificação 

de todos os envolvidos no negócio jurídico há expressa menção que: “Em 

conjunto denominadas Partes e, individualmente, Parte” (sic Id. 4302304 

pág.2). Portanto, as empresas citadas acima, na qualidade de 

CONTRATANTES, assumiram solidariamente a obrigação de execução do 

contrato perante o Embargado, denominado CONTRATADO. A par destas 

considerações o Código Civil regulamenta a obrigação solidária da 

seguinte forma: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação 

concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, 

ou obrigado, à dívida toda. Art. 265. A solidariedade não se presume; 

resulta da lei ou da vontade das partes. Neste aspecto, extrai-se da 

Cláusula Terceira (do preço e da forma de pagamento) a seguinte 

previsão: 3.1 Pela prestação dos serviços ora pactuadas, as 

CONTRATANTES pagarão ao CONTRATADO [...] (sic Id. 4302304 pág.3) 

Ao passo que a Cláusula Sexta refere-se “DAS OBRIGAÇÕES DAS 

CONTRATANTES” (efetuar, pontualmente, todos e quaisquer pagamentos 

devidos ao CONTRATADO, nas datas e condições estipuladas no 

contrato, dentre outras) (Id. 4302304 pág.5). Assim, está expressa no 

instrumento a solidariedade obrigacional das empresas que figuraram 

como contratantes no ato, inexistindo qualquer previsão contratual de 

exoneração ou limitação obrigacional entre elas (empresas contratantes). 

Inobstante a isso, a contranotificação anexada ao Id. 4302320 é emitida 

pela empresa ao qual alega neste momento sua ilegitimidade (Conenge), e 

naquele documento a Embargante assume sua responsabilidade sobre o 

negócio jurídico realizado com o Embargado. Nesta linha, à luz do artigo 

275 do Código Civil, incumbe ao Embargado/credor exigir de um ou de 

a l g u n s  a  d í v i d a  a s s u m i d a  p o r  t o d o s  o s 

devedores/Executadas/Embargantes. Art. 275. O credor tem direito a 

exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, 

a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais 

devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo 

único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo 

credor contra um ou alguns dos devedores. Não havendo, portanto, que 

se falar em ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil 

LTDA, nem tampouco a obrigatoriedade de chamar ao processo de 

execução a empresa Amazon Construtora LTDA. Portanto, REJEITO a 

ilegitimidade passiva da empresa Conenge Construção Civil LTDA arguida 

pelas Embargantes. DO MÉRITO Com fulcro na permissão legal do artigo 

370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, 

por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, 

tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a 

sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação 

processual civil, vejamos: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de 

quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o 

caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o 

pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de 

determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei 
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não confere força executiva. Registra-se que a ação tem como 

pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto 

que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será 

dispensável a ação monitória. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 

2.001, p. 1.383): Ação monitória é o instrumento processual colocado à 

disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel 

determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia 

de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de 

mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu 

crédito. Na exordial, o Autor narra que celebrou contrato de prestação de 

serviços de consultoria gerencial e assessoria de vendas com a parte 

contrária, o qual abarca os três empreendimentos mistos a serem 

viabilizados pela sociedade na cidade de Várzea Grande, quais sejam, 

condomínio residencial (empreendimento 1) e loteamento (empreendimento 

2) e condomínio empresarial com vias de acesso (empreendimento 3). 

Alega que pela prestação dos serviços pactuados, os contratantes ora 

requeridos, acordaram que pagariam ao contratado ora requerente o 

percentual de 1,5%, sobre o preço de venda de cada unidade dos futuros 

empreendimentos (VGV), além de honorários de antecipação, no valor de 

R$ 21.000,00 mensais, a ser abatido, conforme descrito na cláusula 

primeira do contrato afirmado pelas partes. Assim, requer a quitação da 

dívida, referente a porcentagem de 1,5% prevista contratualmente, sobre 

o VGV vinculado ao aproveitamento máximo dos empreendimentos, 

conforme máster plan e contratos com a Roncador e Imore, pelos serviços 

prestados pelo requerente, a qual perfaz R$ 5.380.834,13 (cinco milhões 

trezentos e oitenta mil oitocentos e trinta quatro reais e treze centavos). A 

parte Requerida, por sua vez, aduz que ao contrário do alegado na inicial, 

no instrumento foi pactuado que o VGV do empreendimento seria R$ 

187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais), e ainda que o 

Autor nunca cumpriu com suas obrigações, tendo em vista que o mesmo 

seria o responsável por trazer investidores financeiros para viabilização 

do empreendimento, o que nunca ocorreu, tendo abandonado suas 

funções em 19/09/2016, rompendo unilateralmente o contrato avençado 

entre as partes. Pois bem. De início transcrevo as Cláusulas contratuais 

referente ao preço e forma de pagamento pactuados entre as partes: 

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 3.1 

Pela prestação dos serviços ora pactuados, as CONTRATANTES pagarão 

ao CONTRATADO o percentual de 1,5% (um e meio por cento), sobre o 

preço de venda de cada unidade dos futuros empreendimentos descrito 

na CLÁUSULA PRIMEIRA. Os pagamentos serão realizados conforme 

aprovação das propostas e assinaturas de casa Contrato de Compra e 

venda realizados com os clientes, e as CONTRATANTES declaram estar 

ciente e autorizam que o valor a ser pago ao CONTRATADO será 

realizado no sinal e princípio de pagamento, em espécie ou cheque, 

mediante emissão de nota fiscal as CONTRATANTES, mesmo se houver 

imóvel em dação como parte de pagamento. Caso o sinal e princípio de 

pagamento de cada unidade vendida seja dividido em mais de uma vez, a 

comissão devida será na mesma proporcionalidade. 3.2 Na hipótese de 

atraso de pagamento sobre as vendas das unidades dos 

empreendimentos mencionados na CLÁUSULA PRIMEIRA, as 

CONTRATANTES deverão efetuar o pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor devido a receber de cada venda realizada, 

acrescidos de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados pro rata die sobre o valor devido, até o efetivo pagamento. 3.3 

Fica acordado que as CONTRATANTES pagarão ao CONTRATADO, a 

quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) por mês, a partir da 

assinatura deste Contrato, a título de pagamento dos custos fixos do 

CONTRATADO e antecipação de comissão elencada na cláusula 3.1, os 

quais serão descontados do recebimento dos empreendimentos a serem 

lançados/comercializados. A partir do lançamento, tudo que o 

CONTRATADO receber a maior desta quantia elencada neste item, será 

abatido do que foi recebido de antecipação.” Desta forma, o contrato 

firmado entre as partes constitui início de prova escrita da obrigação, cuja 

extensão é aferível a partir do exame dos diversos contratos 

apresentados pela parte Autora, exsurgindo a obrigação a partir do 

inadimplemento do pactuado na Cláusula 3, qual seja, a porcentagem de 

1,5% prevista contratualmente, sobre o VGV vinculado ao aproveitamento 

máximo dos empreendimentos, conforme máster plan e contratos com a 

Roncador e Imore, pelos serviços prestados pelo requerente. Quanto à 

alegação dos Embargantes de que o Embargado não teria cumprido com 

suas obrigações, e que teria rescindido unilateralmente o contrato, tenho 

que não merece prosperar. Isto porque, não restou comprovado nos autos 

o alegado pelos Embargantes, sendo que o contrato firmado entre as 

partes foi por tempo indeterminado (Cláusula Segunda – Da Vigência, Id. 

4302304 pág.3), porém, inexiste a constituição do Embargado em mora 

quanto aos serviços eventualmente não prestados. Pelo contrário, o 

Embargado que notificou extrajudicialmente os ora Embargantes para 

quitarem o débito referente ao contrato em questão (ID. 4302318). Quanto 

a impugnação do valor pleiteado pelo Embargado, tenho que merece 

procedência, isto porque, o contrato firmado entre as partes (ID. 

4302304), prevê expressamente na Cláusula 4.3 que “o potencial de 

venda do empreendimento mencionado na área descrita acima é de um 

VGV (Valor Geral de Venda) de R$ 187.000.000,00 (cento e oitenta e sete 

milhões de reais).” Sendo assim, considerando que o percentual cabível 

ao Embargado é de 1,5% (um e meio por cento) sobre o preço de venda 

de cada unidade dos futuros empreendimentos, o Embargado possui um 

crédito no valor de R$ 2.805.000,00 (dois milhões oitocentos e cinco mil 

reais). Ressalto que nos termos do contrato firmado entre as partes, os 

valores recebidos antecipadamente pelo Embargado, previstos na 

Cláusula 3.3 do Contrato, ora executados na Ação de Execução – 

Processo nº 1020288-84.2016.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, deverão 

ser descontados do montante ora constituído. Contudo, observa-se que a 

inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se 

permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do 

direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, 

Código de Processo Civil. Portanto, de acordo com o disposto no art. 373, II 

do CPC, à parte ré incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos do direito do autor, e como não logrou êxito em seu mister, 

corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios, com a 

consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de 

pleno direito, o título executivo judicial. Por fim, não há que se falar em 

condenação do requerente por litigância de má-fé, pois a presente ação 

se situou dentro da normalidade processual. Ademais, o autor apenas 

utilizou o direito de ação, o qual é constitucionalmente reconhecido, para 

pleitear um direito que acreditava ser detentor. Registra-se que a 

caracterização da litigância de má-fé está condicionada à prática de ato 

previsto no rol taxativo do art. 80 do CPC e deve ficar clara ou ao menos 

dissimulada na intenção da parte querer causar dano processual ou 

material à outra, o que no caso dos autos não se verificou. Ressalta-se, 

por oportuno, que a boa-fé das partes em juízo é presumida, daí que para 

se reconhecer a má-fé, deve haver prova cabal nos autos, o que não 

também não restou evidenciado, portanto, afasta-se a pretendida multa 

por litigância de má-fé aos autores, por falta de substrato jurídico. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 700 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS, para 

declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

em desfavor de VALDIR GOMES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 

2.805.000,00 (dois milhões oitocentos e cinco mil reais), acrescido de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir do vencimento da obrigação. CONVERTO O MANDADO INICIAL EM 

MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC. Em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na 

proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte 

adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação. Transitado 

em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito. Proceda-se a 

retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome 

da AÇÃO COMO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, efetive-se as demais 

alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe a 

figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005654-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005654-49.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes no id. 30501332, para que produzam seus 

devidos e legais efeitos . Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados no id. 30501332 em 

favor da parte Exequente e seu R. causídico, observando os dados 

bancários que deverão ser informados pelos mesmos. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos da avença. 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011151-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIOMAR SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011151-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011151-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIOMAR SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011151-73.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006971-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006971-48.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de informar que foi 

agendada perícia no processo acima indicado PARA O dia 07 de outubro 

de 2019, às 09:00 horas, no local do imóvel objeto da perícia. Certifico 

ainda, que fica o advogado responsável pela condução da parte na perícia 

agendada. Cuiabá, 10 de setembro de 2019. GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033072-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033072-25.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 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 a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010599-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010599-79.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053298-17.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MATEUS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053298-17.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça,, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034714-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA KELLY SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034714-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1046395-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046395-63.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre a 

impugnação de ID 28794555, diga o embargante. Cuiabá/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1018825-10.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2017 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018825-10.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar manifestação 

sobre a petição de id 30528109, referente ao pagamento da condenação, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032323-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SILVA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032323-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041215-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041215-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028784-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON ROSA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028784-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 
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de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040168-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA CARDOSO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040168-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011364-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO RIBEIRO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011364-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043968-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BORGES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043968-93.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006909-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIR XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006909-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006924-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006924-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011227-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON KLEIN CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011227-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040161-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS BRANDAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040161-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013234-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

VANUSA CHARLES DA SILVA OAB - 046.736.531-81 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013234-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020421-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FONSECA & ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERIDO)

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020421-29.2016.8.11.0041 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 XXXXX, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015138-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015138-54.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID XXXXX, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033288-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MARIA BORBA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO OAB - MT20821/O (ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. DOS SANTOS JUNIOR - ME (REU)

ANTONIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MEIRA BORGES OAB - MT0012033A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033288-49.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013242-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DUARTE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013242-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar manifestação 

sobre a petição de id 30248299. , referente ao pagamento da condenação, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de março de 2020 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006922-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006922-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034291-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILBER GUILHERME VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034291-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043997-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043997-46.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044197-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044197-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044076-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS CARDOSO DE FARIAS (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044076-25.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045571-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045571-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043952-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO PIRES MERELES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043952-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 24 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003907-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO BORGES SANTANA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003907-59.2020.8.11.0041 Vistos etc, Defiro a 

tramitação prioritária em razão da idade do autor. Verifico que a pretensão 

inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo. 

Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e 

pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

consignando que, caso o réu o cumpra, ficará isenta de custas. Conste, 

ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a 

conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047157-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENGREISON LOBATO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1047157-79.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Defiro ao exequente os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028298-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028298-15.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência proposta por Paulo Pereira da 

Silva Junior em desfavor do Banco do Brasil S/A, aduzindo que em 28 de 

janeiro de 2019 assinou renovação de contrato de empréstimo 

consignado, sob o n. 912924784, cujo valor da parcela é de R$ 1.042,38, 

sendo a primeira parcela debitada em março/2019 (desconto em folha de 

pagamento). Contudo, alega que recebeu aviso de inclusão do seu nome 
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nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o cancelamento do seu 

cartão de crédito e perda do limite em conta. Todavia, assevera a ilicitude 

da conduta do réu, ao argumento de estar pagando corretamente as 

parcelas do empréstimo. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar ao réu que promova a exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. É o relatório. Decido. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a atual 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.” 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. Diante destas explanações, necessária a concessão 

da tutela provisória requerida, uma vez que o autor demonstrou que seu 

nome está inscrito no Serasa por determinação do réu, conforme se infere 

do extrato ID 21281455/21281463. Ademais, o extrato anexado no ID 

21281441, demonstra a renovação da consignação – contrato n. 

912924794, tendo como valor total da negociação a quantia de R$ 

38.346,11, além de constar em seu contracheque os descontos das 

parcelas no valor de R$ 1.042,38, no mês de março (ID 21281483), 

corroborando as alegações da exordial. Logo, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação impede o autor de realizar negócios 

a prazo, compras à crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo 

o poder de compra. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que ao ré exclua o nome do autor dos órgãos 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e etc.) referente ao 

contrato– n. 912924794 (ID 21281441), sob pena de aplicação de multa 

diária de R$ 300,00. Intime-se o réu para cumprimento da liminar com 

urgência. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de 

designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo 

de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência 

de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá, 24 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010599-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010599-79.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória e 

pedido de liminar inaudita altera pars em tutela provisória de urgência 

ajuizada por Condomínio Villagio dos Ypes em desfavor da CAB Cuiabá. O 

autor noticia, novamente, o descumprimento da decisão judicial (ID’s 

30096673, 30097095 e 30220695), requerendo o restabelecimento do 

fornecimento da água, bem como a majoração das astreintes. Determinada 

a intimação da ré para se manifestar (ID 30373601), esta quedou-se 

inerte. O autor informa o decreto do Município de Cuiabá, proibindo a 

concessionária de abastecimento de água de realizar cortes de 

fornecimento de água (ID 30606467). É o relatório. Decido. Infere-se que a 

decisão proferida no ID 8730032 determinou: “Entendo que se mantêm 

presentes os requisitos para a tutela de urgência, motivo pelo qual 

estendo seus efeitos para além das faturas de janeiro de fevereiro de 

2017, valendo também para os meses subsequentes, até o final da lide ou 

ulterior deliberação do juízo. Defiro, outrossim, o depósito, em conta judicial 

vinculada a este processo, do valor correspondente ao consumo médio de 

370 m³, até a data do vencimento de cada fatura.” (destaquei) Entretanto, 

em que pese referida decisão, bem como a majoração da multa (ID 

26634197), a ré vem descumprindo reiteradamente a ordem judicial, razão 

pela qual, nos termos do art. 537, parágrafo primeiro, incisos I e II, do CPC, 

majoro a multa para R$ 10.000,00. DETERMINO à ré que promova, no prazo 

de 24 horas, o restabelecimento do fornecimento de água na matrícula 

indicada na inicial – Matrícula nº. 483596-4. Em que pese a vedação do 

art.5º, da Portaria-Conjunta n. 249/2020-TJMT, expeça-se mandado para 

cumprimento,, tendo em vista a urgência e a essencialidade no 

fornecimento de água. Cumpra-se com urgência por Oficial de Justiça 

Plantonista. Cuiabá, 24 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033030-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIDES MORESCHI - EPP (REU)

ROGERIO FRANCISCO FERNANDES LISBOA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033030-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE 

S.A. em desfavor de ONIDES MORESCHI – EPP e ROGERIO FRANCISCO 

FERNANDES LISBOA, já qualificados nos autos. As partes resolveram 

transacionar entre si (ID 30375117). Assim, tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo por 

sentença 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. Custas e honorários na forma pactuada. As partes 

desistem do prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004355-03.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de encargos condominiais. As partes resolveram 

transacionar entre si, conforme termo de ID 13644356. É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isentos de custas remanescentes - art. 90, §3º do CPC. Honorários na 

forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004355-03.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de encargos condominiais. As partes resolveram 

transacionar entre si, conforme termo de ID 13644356. É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isentos de custas remanescentes - art. 90, §3º do CPC. Honorários na 

forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004355-03.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de encargos condominiais. As partes resolveram 

transacionar entre si, conforme termo de ID 13644356. É o relatório. 

Decido. As partes estão devidamente representadas e seus advogados 

têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as 

partes devidamente representadas, homologo o acordo para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. 

Isentos de custas remanescentes - art. 90, §3º do CPC. Honorários na 

forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012771-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARCIA PORFIRIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012771-86.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZABETH MARCIA PORFIRIO REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Assim, recebo o feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

07/07/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006550-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006550-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Constatada a necessidade de produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 
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apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010855-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010855-17.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA REQUERIDO: ELAINE 

CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Prestação de 

Contas proposta por MARCELA MOREIRA LEITE NOGUEIRA em face de 

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM, em que alega que foi contratado 

para ajuizar uma ação judicial de inexistência de débitos, que tramitou 

perante o 8ª Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n° 

8062576-77.2018.811.0001, contudo, após o desfecho do referido feito, 

contatou a requerida para realizar a prestação das contas, o que não 

ocorreu, em razão da requerida nunca ter agendado um horário para 

atendimento no escritório do mesmo, pelo que objetiva prestar contas ao 

requerido. Sabe-se que o referido procedimento tinha um rito processual 

especial, pois havia previsão legal no antigo CPC, em seu Art. 916, §1° e 

§2°, contudo, em razão de não haver a mesma previsão no Novo Código 

de Processo Civil, este processo atualmente deve tramitar em rito comum 

Desta forma, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 06/07/2020 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015883-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

ROGEL A. L. MOTTA - ME (AUTOR(A))

ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELETRICAS LTDA (AUTOR(A))

CARLOS SERGIO ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1015883-97.2019.8.11.0041 ENEBRAS 

PROJETOS DE USINAS HIDRELETRICAS LTDA e outros (3) AEROTRI 

AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME ATO ORDINATÓRIO 

Nos termos da legislação vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora a efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, observando-se a Portaria nº 

016/2017-DF (tabela de diligências), no prazo de 05 (cinco) dias, 

viabilizando, assim, o cumprimento da decisão judicial. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2020 (assinado digitalmente) Servidor(a) Autorizado pela CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039938-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024-O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-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 autora para se manifestar quanto a impugnação aos embargos. 

Cuiabá - MT, 23/03/2020 Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido 

AnalistaJudiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039563-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA SCHLATTER (EMBARGADO)

ULRICH WITTWER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o autor querendo, se manifestar quanto a 

impugnação aos Embargos. Assinatura Eletrônica (Anaslista Judiciária)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029755-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BARON OAB - PR47267 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de INTIMAR a parte autora 

para, assim que encerrada a quarentena, no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça na Secretaria para assinar o Termo de Caução. Cuiabá-MT, 

23/03/2020 (assinado digitalmente) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da 

Silva Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043757-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-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 requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

considerando a tentativa infrutífera de penhora Bacenjud. Cuiabá - MT, 

24/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023827-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGETEC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA MARIA SCHMATZ (EXECUTADO)

MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI (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, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer meios 

ao oficial de justiça para avaliação dos veículos penhorados via RENAJUD, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 12/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018039-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018039-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP REU: E 

P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021911-79.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMECIR CALLEGARO (EXECUTADO)

MARGARETH GLIRALDI (EXECUTADO)

C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0021911-79.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP EXECUTADO: C B P 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME, DALMECIR 

CALLEGARO, MARGARETH GLIRALDI Vistos etc. A exequente noticiou 

que as partes formalizaram novo acordo, pugnando pela expedição de 

carta de adjudicação. A nova avença foi subscrita unilateralmente pela 

exequente. Aguarde-se em arquivo eventual impulsionamento da parte 

interessada, e que seja demonstrada a necessidade de atuação do Poder 

Judiciário. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023046-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023046-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2017. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037367-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044786-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047098-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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))

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002569-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCY VIEGAS DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Credora para depositar o valor das diligências ou oferecer 

os meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Avaliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004736-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE NONATA DA CRUZ (EXECUTADO)

LUCINETE NONATA DA CRUZ - 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, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para depositar o valor das diligencias ou oferecer meios 

ao oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 12/03/2020. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023634-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO COSTA AZUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO LOPES DIAS (REQUERIDO)

ANA TEREZA DE SENA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023634-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO COSTA AZUL REQUERIDO: VIVALDO LOPES DIAS, ANA 

TEREZA DE SENA DIAS Vistos etc. As partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018235-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - SP2850-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para depositar o valor das diligências ou 

oferecer os meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006952-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 24 de março de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035502-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SALES FERREIRA OAB - MT16458/O (ADVOGADO(A))

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALOG LOGISTICA E ENERGIA LTDA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

MAXICASE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

 

Considerando que o endereço indicado para a Requerida ITALOG 

LOGÍSTICA E ENERGIA LTDA pertence à zona rural e não é servido pelo 

serviço dos Correios, INTIMO a Requerida MAXICASE MAQUINAS LTDA 

para que indique outro endereço (ou complemente) ou deposite o valor 

das diligências para citação por oficial de justiça na referida comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042173-86.2018.8.11.0041

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:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042173-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: 

ERIVELTO DA SILVA GASQUES Vistos etc. Intime-se a exequente para 

manifestação acerca dos bens indicados a penhora, bem como da 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Considerando 

que a autocomposição é premissa fomentada na nova ótica processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

mediação. Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos 

procuradores para o ato. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de junho de 2019. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1045465-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA (AUTOR(A))

GENTIL VANZELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE LIMA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045465-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENTIL VANZELA, ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA REU: ZENAIDE 

LIMA FERNANDES Vistos etc. Verifica-se que a gratuidade da justiça foi 

concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID: 26052484), assim recebo o 

presente feito. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por GENTIL 

VANZELA e ELIZABETH DE OLIVEIRA VANZELA em face de ZENAIDE 

LIMA FERNANDES, ambos devidamente qualificados nos autos. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 13/07/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a 

ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Ademais, DETERMINO a citação pessoal dos 

confinantes nominados na inicial e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 246, § 3º e 259, incisos 

I e III do CPC). INTIMEM-SE por via postal para que manifestem no prazo de 

15 (dias), eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruem. Oficie-se o CRI competente para anotação as margens da 

matrícula acerca da tramitação da presente ação. Dê-se vista ao Ministério 

Público (artigo 178, inciso I do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040278-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DIAS DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1040278-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): KELLY 

DIAS DE FIGUEIREDO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que K. P. F. DA S., menor, representada 

por sua genitora KELLY DIAS DE FIGUEIREDO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Da análise do documento de 

id. 28619357, verifica-se que a avaliação médica foi realizada na 

representante legal da autora Kelly Dias de Figueiredo, com data do 

acidente e membro lesionado diverso daquele indicado na exordial. Desse 

modo, considerando que a avaliação médica, em caso no qual se faz 

necessário para a solução do litigio, diz respeito a pessoa diversa da 

demandante K. P. F. da S., a realização de nova perícia médica é medida 

que se impõe. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez da parte 

autora K. P. F. DA S., menor, nomeio o profissional: DR. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital Sotrauma, 

Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 

3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 - 8057, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 
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reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013664-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013664-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS MACELO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013669-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013669-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA EDILEUSA MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013671-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FREIRE DA SILVA EMILIO CERQUEIRA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013671-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE FREIRE DA SILVA EMILIO CERQUEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013674-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BORBA RODRIGUES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013674-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON BORBA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013703-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE TARELHO LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013703-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISLAINE TARELHO LACERDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 147 de 714



comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033314-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ARMOA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ARMOA OAB - MT10372-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Embargante para, querendo, Impugnar a Contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038974-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS OAB - MT25951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW GUADALUPE COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

DE ROUPAS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038974-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO CESAR DA COSTA RÉU: NEW GUADALUPE COMERCIO, 

INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS EIRELI Vistos etc. 

Inicialmente, verifica-se que, foi pleiteado pelo autor em medida liminar a 

determinação da baixa de restrição do SPC/SERASA, contudo, não foi 

juntado aos autos nenhum documento que comprove tal restrição. Posto 

isto, POSTERGO a apreciação da TUTELA DE URGÊNCIA pugnada e 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o comprovante de 

restrição de crédito em nome do autor. No mais, passo a análise do pedido 

depósito judicial. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, interposta por AUGUSTO CESAR DA COSTA 

em desfavor NEW GUADALUPE COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE ROUPAS EIRELI, alegando que contraiu uma dívida com 

a requerida no ano de 2015, o que gerou a restrição de seu nome nos 

órgãos de proteção de crédito (SPC/SERASA) e no cadastro de emitentes 

de cheques sem fundos (CCF). Assevera que, realizou diligencias 

objetivando encontrar a empresa ou seu representante legal, contudo, não 

obteve êxito. Sabe-se que, nos casos em que o credor age com falta de 

iniciativa em receber o crédito ou recusa em recebê-lo, estando em lugar 

desconhecido ou ainda, havendo duvidas pelo devedor sobre a 

legitimidade para recebimento, caberá a Consignação em Pagamento. 

Dessa forma, DEFIRO o pedido de depósito judicial da quantia devida, a ser 

efetivado no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de 

extinção (CPC, art. 542, § único). CITE-SE a parte ré para os atos e termos 

da ação proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça 

resposta no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 335, caput), contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III), sob pena 

de revelia (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038974-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS OAB - MT25951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW GUADALUPE COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

DE ROUPAS EIRELI (REU)

 

Considerando a anotação de CNPJ contida no documento de ID n. 

23433328, intimo o Requerente para que indique o endereço completo para 

citação da Requerida ou requeira o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052266-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer 

os meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1060787-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para, querendo, Impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030399-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN CARLOS DA SILVA OAB - 038.305.091-03 (REPRESENTANTE)

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida referente à citação da segunda Requerida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045644-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA PRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045644-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORRANA PRADO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 
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assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029755-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BARON OAB - PR47267 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1029755-82.2019.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 388.358,47 ESPÉCIE: [Efeito Suspensivo / Impugnação 

/ Embargos à Execução]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: 

Nome: SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, - DE 7991 A 8343 - LADO ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 POLO PASSIVO: Nome: CONDUSPAR 

CONDUTORES ELETRICOS LTDA Endereço: RUA DOUTOR MURICI, 19, 

COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP: 83015-290 Senhor(a): 

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA A presente carta, extraída 

dos autos de EMBARGOS a EXECUÇÃO , acima identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045448-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0045448-02.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: VICENTE PEREIRA DA SILVA 

Vistos etc. Vincule-se o valor bloqueado via Bacenjud a este processo. 

Considerando o decurso de prazo para a executada manifestar acerca do 

valor bloqueado via Bacenjud, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância bloqueada nos autos, conforme dados 

bancários declinados ao Id. 28449679. Satisfeita a quantia reclamada julgo 

extinto o cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do artigo 924 

do CPC. Após, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013680-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1013680-31.2020.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA 

LTDA, MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos 

etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído equivocadamente 

a este juízo, pois foi endereçado à Vara da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá. Com essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013704-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MAURICIO TAVARES FARIAS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013704-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS MAURICIO TAVARES FARIAS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013687-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. D. A. (AUTOR(A))

M. F. D. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013687-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): M. 

F. D. S. D. A., M. F. D. S. D. A. REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que a parte autora 

pleitea pelo deferimento da concessão de justiça gratuita, alegando não 

possuir condições de arcar com os ônus processuais. Contudo, se faz 

necessário para a análise, a juntada aos autos de documentos 

comprovem que a mesma não tem condições de arcar com as custas e 

honorários do processo. Assim, não resta outra a alternativa a não ser a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos documentos que corroborem com a sua alegação de 

hipossuficiência econômica. Intime-se. Cumpra-se, após volvam-me os 

autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013682-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO FERREIRA DONATO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013682-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUREO FERREIRA DONATO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por AUREO FERREIRA DONATO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS, ambos devidamente 

qualificada nos autos. Verifica-se que não foi juntado aos autos o 

comprovante de endereço da parte requerente, assim DETERMINO a 

intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de endereço, sob pena 

de indeferimento do pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise 

e decisão. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1013522-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIA ROSANA BOGADO ALCARA OAB - 841.943.401-91 

(REPRESENTANTE)

JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO OAB - MT27145/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013522-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I REPRESENTANTE: DENIA 

ROSANA BOGADO ALCARA REU: MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA 
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Vistos etc. Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Com efeito, o 

Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Acerca do tema, é o entendimento do 

TJ-MT: GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM 

REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou 

paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à 

pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP).Se não 

comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o 

indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do 

preparo recursal.(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018). E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO 

DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado 

a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter 

excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem 

condições de custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. No mais, INTIME-SE a parte autora para que 

proceda com o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010159-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DEYVISS DE ASSIS SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010159-78.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME REQUERIDO: JEAN DEYVISS DE 

ASSIS SAMPAIO Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o 

devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004899-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MELLINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004899-40.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

PAMELLA MELLINI COSTA REU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Verifica-se 

que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado 

de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. No mais, nota-se que embora endereçada a 

petição inicial ao juízo de Cuiabá, o feito foi distribuído a Vara de Direito 

Bancário de Várzea Grande, que declinou da competência em favor das 

varas cíveis daquela Comarca. O feito foi redistribuído ao juízo de Cuiabá e 

não Várzea Grande como inicialmente. Assim esclareça o autor, uma vez 

que reside em Várzea Grande, qual Comarca busca a tramitação do feito, 

no mesmo prazo supra assinalado. Após, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009732-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINA MACIEL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009732-81.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO REU: FLORENTINA MACIEL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Imissão de Posse cumulada com 

Pagamento de Taxa de Ocupação e Ressarcimento dos Encargos que 

Recaem Sobre o Imóvel Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

proposta por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO em face de 

FLORENTINA MACIEL, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é o atual proprietário do imóvel localizado à Rodovia Helder 

Cândia, nº 3.059, Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, 

Apartamento 1.703-A, Torre 1, Cuiabá – MT, informa que adquiriu o 

referido bem na data de 29.11.2019 através de leilão extrajudicial realizado 

pelo Banco Santander Brasil S.A. Acrescenta que o imóvel se encontra 

em posse da requerida (devedora fiduciária), que ao entrar em contato 

com a mesma, esta lhe abordou para proceder com “negociação” acerca 

das melhorias que alega ter efetuado no imóvel. Ante a demonstração da 

intenção da ré em degradar o imóvel, ajuizou a presente demanda, por 

meio da qual requer a concessão de tutela antecipada para que seja 

determinada a sua imediata imissão na posse e alternativamente a 
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determinação de que a promovida proceda com a desocupação voluntária 

do bem, inibindo-a de proceder com a retirada de quaisquer benfeitorias. 

Instrui a inicial com documentos. Através do decisório de ID. 29860693 foi 

determinada a correção do valor da causa e complementação das custas 

processuais, o que foi devidamente cumprido pelo autor conforme petitório 

e documentos de IDS. 30606389. Inicialmente, recebo o feito pelo 

procedimento comum. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere 

das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua 

característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além 

disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se 

assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste 

exercê-la de forma justa ou injusta. Insta consignar que, para o 

deferimento do pleito de imissão na posse, se faz necessário o 

preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser 

apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se 

consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, 

não pode ter gozado ou fruído da posse. Vejamos o que dita o artigo retro 

mencionado: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não 

se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como 

dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, 

a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 

adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Sendo isso o que 

busca o requerente, visto ser o titular do domínio do imóvel em questão, 

faltando-lhe efetivar este direito, exercendo sua posse. Em uma análise 

sumária da probabilidade do direito, a parte autora demonstrou ter 

adquirido o imóvel em comento, uma vez que juntou aos autos Ata e 

Recibo de Arrematação (ID. 29851618), Escritura Pública de Compra e 

Venda (ID. 29851617), além disso, trouxe aos feito Matrícula do Imóvel em 

questão (ID. 30607443) restando demonstrada em uma análise sumária a 

probabilidade do direito do demandante. O perigo de dano por sua vez se 

mostra no fato de que os requerentes estão sendo privados de usar, 

dispor e gozar do imóvel do qual são proprietários, em virtude da posse 

injusta da requerida, além da possibilidade de deterioração do imóvel ao 

qual possui o domínio. Acerca do tema, eis o entendimento desta Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL 

ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA DEVIDAMENTE 

REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL - PROPRIETÁRIO 

SEM POSSE - IMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – 

DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

ação de imissão na posse se encontra amparada no direito de 

propriedade, implicando na comprovação da propriedade imobiliária, o qual 

somente se perfaz com o registro do título no competente Registro de 

Imóveis (art. 1.245 do CCB), aliado à circunstância de nunca ter gozado ou 

fruído da posse. A aquisição de imóvelem leilão extrajudicial legitima o 

adquirente a requerer a imissão de posse do bom contra terceiro que o 

ocupa.(Ap 1732/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 

28/09/2018)destaquei. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela para DETERMINAR que a requerida desocupe o localizado à 

Rodovia Helder Cândia, nº 3.059, Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home 

Resort, Apartamento 1.703-A, Torre 1, Cuiabá – MT, concedendo à 

requerida o prazo de 15 dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o 

imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. Fica 

consignado ainda, que a ré deve se abster de proceder com a retirada de 

quaisquer benfeitorias do bem até ulterior decisão, sob pena de aplicação 

de multa. Não havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, 

expeça-se o Mandado de Desocupação Forçada, o qual deve ser 

cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de 

dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, 

cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia 

exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o 

conflito ou a contenda física. Proceda ainda a constatação do imóvel 

quando da entrega. Caso haja necessidade de reforço com Policiais 

Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da 

situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da 

Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade 

com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça 

e Comando Geral da Polícia Militar. Da análise dos autos se afere que o 

bem em comento se encontra registrado em nome do requerente e de seu 

cônjuge, a Sra. Ariane Mirelli Nunes, sendo assim, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a 

inclusão desta no polo ativo da demanda. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020 às 

10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000527-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. No decisório de ID. 27851957 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o requerente, por 

meio do petitório de ID. 28822076, pleiteando pela reconsideração da 

decisão que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita, alegando que os 

veículos que constam na pesquisa renajud já não são de propriedade do 

autor. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição 

inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar 

ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de 

decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto 

ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 
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AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 
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Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041933-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENON BAGGIO SANTOS 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041933-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENON BAGGIO SANTOS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LENON BAGGIO SANTOS SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.06.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 DA INÉPCIA DA INICIAL - DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA - 

DO CERCEAMENTO DE DEFESA Aduz a parte demandada que a ação 

deveria ter sido indeferida de plano, porque não foi instruída com a 

documentação indispensável, mais precisamente aquela relativa à 

individualização do sinistro, tais como: (i) identificação do veículo, (ii) R.G. 

e C.P.F. da vítima, (iii) município e U.F. do acidente. Da análise dos autos, 

verifica-se que a presente preliminar não merece prosperar, porquanto a 

parte autora colacionou aos autos: Boletim de Ocorrência, Prontuário de 

Atendimento Médico, Carteira de Trabalho, Rg, CPF e título de eleitor, não 

havendo o que se falar em extinção do feito em razão da falta de 

documentos essenciais. Além disso, embora os dados do veículo 

automotor não tenham sido apresentados, sabe-se que não se trata de 

documento fundamental ao feito. Ademais, ainda que houvesse 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora 

possui o dever de indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 
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da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.06.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão esquerda. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 
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narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MÃO ESQUERDA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “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.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 
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TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.06.2019) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018730-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOME BATISTA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018730-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOME BATISTA DO PRADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TOME BATISTA DO PRADO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.03.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 
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não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 
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reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão 

direita e 75% do ombro esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do 

autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 OMBRO 

ESQUERDO *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 7.256,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “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.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 
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SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 7.256, 25 

(sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (21.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032968-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE KAROLAYNE DE ARRUDA PONCE (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032968-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE KAROLAYNE DE ARRUDA PONCE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAYANE 

KAROLAYNE DE ARRUDA PONCE, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 29.07.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora teria 

abordado em sua exordial o valor da causa de forma exorbitante. Nesse 

sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL 

NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PRELIMINAR 

DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. 

INADMISSIBILIDADE.I- A petição inicial só deve ser indeferida por inépcia 

quando o vício verificado apresentar tal gravidade que impossibilite a 

defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. II- É inadequada a 

impugnação ao valor da causa realizada em preliminar de contestação, 

revelando impropriedade da via eleita e acarreta tanto a sua 

inadmissibilidade, quanto a incidência de presunção legal de aceitação do 

valor atribuído pelo autor (CPC/73, art. 261, parágrafo único).III- Por 

constituir forma excepcional de ataque à sentença transitada em julgado, a 

ação Rescisória só é admissível quanto configurada uma das hipóteses 

taxativas enumeradas no art. 485 do CPC/73.IV- Incabível a via rescisória, 

intentada como sucedâneo recursal, com vista à rediscussão de matéria já 

transitada em julgado, com o fito de obter reexame da causa, 

suficientemente analisada na instância primeira. CARÊNCIA DE DIREITO À 

AÇÃO. PROCESSO EXTINTO.(AR 0187807-21.2015.8.09.0000, Órgão 

Julgador:1A SECAO CIVEL, Publicação:11/08/2016, Julgamento: 3 de 

Agosto de 2016, Relator: DR. ROBERTO HORACIO DE REZENDE) Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
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INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO 

CERCEAMENTO DE DEFESA A parte ré aduz que os dados do veículo 

automotor não foram apresentados, o que impossibilita a comprovação de 

que este é coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se 

trata de documento fundamental ao feito. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 161 de 714



conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 3° dedo da mão 

esquerda. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a vítima direito a 10% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 3° DEDO DA MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante 

a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação 

do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “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.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 
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outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.07.2018) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033228-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIO JULIO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033228-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIVANIO JULIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIVANIO JULIO DA SILVA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.03.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora teria 

abordado em sua exordial o valor da causa de forma exorbitante. Nesse 

sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL 

NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PRELIMINAR 

DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. 

INADMISSIBILIDADE.I- A petição inicial só deve ser indeferida por inépcia 

quando o vício verificado apresentar tal gravidade que impossibilite a 

defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. II- É inadequada a 
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impugnação ao valor da causa realizada em preliminar de contestação, 

revelando impropriedade da via eleita e acarreta tanto a sua 

inadmissibilidade, quanto a incidência de presunção legal de aceitação do 

valor atribuído pelo autor (CPC/73, art. 261, parágrafo único).III- Por 

constituir forma excepcional de ataque à sentença transitada em julgado, a 

ação Rescisória só é admissível quanto configurada uma das hipóteses 

taxativas enumeradas no art. 485 do CPC/73.IV- Incabível a via rescisória, 

intentada como sucedâneo recursal, com vista à rediscussão de matéria já 

transitada em julgado, com o fito de obter reexame da causa, 

suficientemente analisada na instância primeira. CARÊNCIA DE DIREITO À 

AÇÃO. PROCESSO EXTINTO.(AR 0187807-21.2015.8.09.0000, Órgão 

Julgador:1A SECAO CIVEL, Publicação:11/08/2016, Julgamento: 3 de 

Agosto de 2016, Relator: DR. ROBERTO HORACIO DE REZENDE) Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.03.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 
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suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “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.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 
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qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.03.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000865-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LINA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000865-36.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA LINA BARBOSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA LINA 

BARBOSA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06.08.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do pólo passivo da ação. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO 

DECORREM LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS FATOS Alega a 
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requerida que “De acordo com a narrativa da inicial, o aludido acidente 

teria ocorrido dia 03/08/2018. Contudo, toda a documentação juntada aos 

autos, inclusive o Boletim de Ocorrência, refere -se a acidente de trânsito 

na data de 06/08/2018 . “ Considerando que se trata apenas de um erro 

material por parte do patrono da parte autora no momento de indicar a data 

do acidente da exordial, INDEFIRO o pedido de inépcia. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.08.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do quadril direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: QUADRIL DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 

Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (06.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015206-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENE MELGAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015206-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENE MELGAR REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LENE MELGAR, 

move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.11.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA De início, 

quanto à pretensão da ré de impugnação aos benefícios da justiça 

gratuita, não lhe assiste razão. O atual art. 100 do CPC permite à parte 

contrária oferecer impugnação, mas, para tanto, deve provar a 

inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão. Como se sabe, a concessão da gratuidade deve ser 

apreciada caso a caso, de acordo com as condições no momento do 

deferimento do referido benefício e, aquele que recebe o benefício tem a 

seu favor a presunção de pobreza, sendo da parte contrária o ônus da 

prova em contrário. No caso, a demandada se limitou de forma genérica a 

impugnar os benefícios da gratuidade da justiça, sem trazer qualquer 

prova de que a parte autora dispõe de recursos. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA OU 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM 

CUSTOS. MANTENÇA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE 

REVELIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. 

IRREGULARIDADE SANADA. ação de indenização por DANOS morais. 

QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. nexo causal não 

evidenciado. DEVER DE INDENIZAR INexistente.1. Deve ser mantido o 

deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o 

impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais.2. Constatado que houve a regularização da 

representação processual da ré no curso do processo rejeita-se a 

preliminar de aplicação dos efeitos da revelia.3. A responsabilidade 

objetiva pelo defeito na prestação do serviço, proclamada no 14 do CDC, 

não dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre 

este e a conduta do fabricante ou do prestador de serviço. Hipótese em 
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que não restou demonstrada que a queda sofrida pela consumidora se 

deu por inadequação do escada do estabelecimento demandado, não 

estando comprovado o nexo de causalidade entre os danos e eventual 

falha na prestação dos serviços, ônus que competia à parte autora, ex vi 

do art. 373, I, do Código de Processo Civil.4. Preliminares rejeitadas. 

Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n. 0709190-17.2015.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara 

Cível, à unanimidade, rejeitar as preliminares de impugnação da gratuidade 

de justiça e de revelia e, no mérito, conhecer do apelo, mas negar-lhe 

provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias 

digitais arquivadas.(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 

0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 

25/06/2018, Julgamento: 19 de Junho de 2018, Relato:Regina Ferrari) 

Dessa forma, REJEITO a preliminar de Impugnação ao Pedido de Justiça 

Gratuita. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 
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existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro superior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os 

pedidos realizados pelo requerente, se encontra a condenação da 

seguradora ao pagamento de indenização por danos morais 

(genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que 

embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “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.” No caso em tela a 

parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu 

qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

– AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus imposto 

pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), depende 

da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde 

se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa 

derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano 

efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a 

conduta ilícita do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 

146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015. 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – 

CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi 

efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não 

há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi 

disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O 

ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o 

autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 

333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa 

de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou 

extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a 

tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 
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extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (20.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039171-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUARTE ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039171-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO DUARTE ARANTES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GUSTAVO DUARTE ARANTES, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.06.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE Alega à seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 
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vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 5° 

dedo do pé esquerdo e 75% do ombro esquerdo. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 
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vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 5° DEDO DO PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = R$ 675,00 OMBRO ESQUERDO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 3.206,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (25.06.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038970-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROCHA DE BRITO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038970-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON ROCHA DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

WILSON ROCHA DE BRITO, move em desfavor de SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.04.2019, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - DA OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO 

PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO 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 EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO - 

INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR 

LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário à propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 
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04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.04.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% do pé direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 
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percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *10% sobre R$ 6.750,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei) Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.04.2019) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033510-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SANTUCHA COSTA (AUTOR(A))

K. C. D. A. (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033510-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

C. D. A., KEZIA SANTUCHA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que K. C. D. A. menor impúbere , neste 

ato representada por sua genitora KEZIA SANTUCHA COSTA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.05.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 
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interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.05.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 
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média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “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.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 
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ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(05.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Nos termos do artigo 178, 

II do Código de Processo Civil, conceda-se vista dos autos ao Ministério 

Público. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033523-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033523-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ JOSE RAMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que LUIZ JOSE RAMOS, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 16.03.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. ILEGITIMIDADE PASSIVA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

INEXISTÊNCIA DE LIDE EM FACE DA AUSÊNCIA D E REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DAS MANOBRAS PARA EVITAR ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora 

que fez requerimento administrativo, mas teve seu pedido negado pela 

contestante, todavia, não há qualquer registro deste episódio ou regulação 

administrativa junto a esta Seguradora. Com relação à falta de interesse 

de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico 

em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário 

no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 
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GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 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, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

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 Inexistindo mais preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “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.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 
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lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (16.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039595-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RAMOS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039595-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE RAMOS DE QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSIANE RAMOS DE QUEIROZ, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.05.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 
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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 EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO - 

INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR 

LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.05.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 
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desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura crânio 

facial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta areais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(22.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023687-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023687-19.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO 

CARLOS RODRIGUES, move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 18.09.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 
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suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E/OU REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS- DEVOLUÇÃO- PENDÊNCIA DOCUMENTAL. No que diz respeito a 

não comprovação da entrega da documentação ou apresentação de 

requerimento administrativo para o pagamento da indenização securitária, 

cumpre destacar que o nosso sistema é o de jurisdição única, de acordo 

com Hely Lopes Meirelles[1], cujo corolário é o princípio da inafastabilidade 

do controle judicial ou do direito de ação, consagrado no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que define que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A esse respeito 

é oportuno trazer à baila os ensinamentos do insigne jurista Nelson Nery 

Junior[2], quando ao discorrer sobre o princípio da inafastabilidade do 

controle judicial assevera que: Pelo princípio constitucional do direito de 

ação, todos têm o direito de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional 

adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que 

esta tutela seja a adequada, sem o que estaria vazio de sentido o 

princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for medida 

urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, 

independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, que haja lei 

proibindo a tutela urgente. (...) A CF de 1988 não repetiu a ressalva 

contida no texto revogado, de modo que não mais se permite, nos sistema 

constitucional brasileiro, a denominada jurisdição condicionada ou 

instância administrativa de curso forçado. Já se decidiu que não é de 

acolher-se a alegação da Fazenda Pública, em ação judicial, de que não 

foram esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que 

se deseja em juízo. Dessa forma, o direito subjetivo de ação da parte 

autora não está condicionado a qualquer óbice de cunho administrativo 

para o seu exercício, bastando apenas, para ingressar em Juízo e receber 

a tutela jurisdicional, que estejam preenchidas as condições da ação, 

portanto, o postulante não está obrigado a ingressar ou a esgotar a via 

administrativa para só então procurar amparo na via judicial. Aliás, nesse 

sentido são os arrestos trazidos a colação a seguir: PROCESSUAL. 

SERVIDOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. REQUERIMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE EM AGIR 

CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À INSTÂNCIA JUDICIAL. 

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, com base no cânon 

constitucional que preconiza o livre acesso ao Poder Judiciário, é pacífica 

no sentido de que a exaustão da instância administrativa não é condição 

para o pleito judicial. - Patente a existência do interesse em agir, de vez 

que desnecessário o prévio requerimento na via administrativa para 

ensejar o ingresso na via judiciária, mormente quando a vantagem 

pleiteada é imposta à administração por imperativo legal. - Recurso 

especial conhecido. (REsp 261158/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA 

TURMA, julgado em 22.08.2000, DJ 11.09.2000 p. 306). “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Note-se que desnecessidade 

de ingressar ou esgotar as vias administrativas para buscar a tutela do 

perante o Poder Judiciário não abrange apenas os litígios envolvendo 

particulares e a administração pública, mas também os conflitos de ordem 

privada. Ademais, releva ponderar que não se faz necessário ocorrer 

lesão ao direito para que a parte busque a tutela jurisdicional. A ameaça 

de lesão já autoriza o eventual prejudicado a ingressar em juízo para 

resguardar seu direito, com mais razão quando aquela se efetiva pelo 

cumprimento inadequado e parcial do dever legal de que trata o seguro 

obrigatório em exame. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. No mérito, a 

ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 
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prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 
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data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (18.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017157-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI BALICKI DE SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOCINEI BALICKI DE SIQUEIRA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.06.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 
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Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.06.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 5° dedo da mão 

esquerda. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dentre os outros dedos da mão terá a vítima direito a 10% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 5° DEDO DA MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 *75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 1.012,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.012,50 (mil 

e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.06.2018) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 
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do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044926-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDER RAFAEL 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044926-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RANDER RAFAEL RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO que RANDER RAFAEL RODRIGUES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.07.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação da preliminar 

suscitada em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. O autor ingressou 

com ação de indenização, decorrente do seguro DPVAT, alegando ser 

portador de lesões que levaram à sua invalidez, ocasionadas em acidente 

de trânsito sofrido no dia 20.07.2018. O seguro obrigatório é uma 

modalidade securitária de cunho eminentemente social, através do qual as 

vítimas de acidente de trânsito e/ou seus beneficiários são indenizados em 

casos de invalidez permanente e morte, respectivamente. O artigo 3º da 

Lei n. 6.194/74, modificado pela Lei n. 11.482/2007, dispõe: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. No caso em comento, embora tenha comprovado o 

nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, a 

peculiaridade reside no fato de que a invalidez permanente não foi 

confirmada pela perícia judicial, consoante se vê do Laudo Pericial de id, 

21831850, o qual atesta que a incapacidade da vítima é temporária. A par 

disso, saliento que a temporariedade da incapacidade não foi abarcada 

pela legislação que regula o seguro obrigatório, cuja proteção é dada para 

aqueles que, em função de acidente de trânsito, suportaram sequelas 

irreversíveis tão somente, o que se verificar no próprio site oficial do 

DPVAT, senão vejamos: “Situação coberta: invalidez permanente total ou 

parcial decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via 

terrestre ou cargas transportadas por esses veículos. Entende-se por 

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL a perda ou redução, em 

caráter definitivo, das funções de um membro ou órgão, em decorrência 

de acidente provocado por veículo automotor. A impossibilidade de 

reabilitação deve ser atestada em laudo pericial”. (destaquei). O 

reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da configuração de 

duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, seja parcial, 

consistindo esta na perda ou redução das funções de um membro ou 

órgão. Ausente a invalidez de cunho permanente da vítima, tem-se por 

indevida a indenização prevista na Lei 6.194/74. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE 
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COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DO BRAÇO DIREITO – 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO IMPEDITIVA PARA O TRABALHO - 

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML quanto à 

inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. “Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei nº 6.194/74, 

especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no 

Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu 

incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou 

perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade 

permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca alegada 

invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o 

trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei nº 6.194/74.” 

DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

05/12/2012, Data da publicação no DJE 11/12/2012. “AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO – FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA 

DIREITA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - DISSONÂNCIA COM PARECER 

MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial do IML 

quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à 

cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do 

seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a invalidez 

permanente. (Ag 34840/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado 

no DJE 09/06/2015) (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

269, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da demandada, na forma do 

que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029491-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029491-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERDON JOVEM DE FREITAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que EVERDON JOVEM DE FREITAS, move em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.07.2018, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - DA OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO 

PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora teria abordado em sua exordial o valor da causa de 

forma exorbitante. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA EM PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE.I- A 

petição inicial só deve ser indeferida por inépcia quando o vício verificado 

apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria 

prestação jurisdicional. II- É inadequada a impugnação ao valor da causa 

realizada em preliminar de contestação, revelando impropriedade da via 

eleita e acarreta tanto a sua inadmissibilidade, quanto a incidência de 

presunção legal de aceitação do valor atribuído pelo autor (CPC/73, art. 

261, parágrafo único).III- Por constituir forma excepcional de ataque à 

sentença transitada em julgado, a ação Rescisória só é admissível quanto 

configurada uma das hipóteses taxativas enumeradas no art. 485 do 

CPC/73.IV- Incabível a via rescisória, intentada como sucedâneo recursal, 

com vista à rediscussão de matéria já transitada em julgado, com o fito de 

obter reexame da causa, suficientemente analisada na instância primeira. 

CARÊNCIA DE DIREITO À AÇÃO. PROCESSO EXTINTO.(AR 

0187807-21.2015.8.09.0000, Órgão Julgador:1A SECAO CIVEL, 

Publicação:11/08/2016, Julgamento: 3 de Agosto de 2016, Relator: DR. 

ROBERTO HORACIO DE REZENDE) Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.07.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da estrutura crânio 

facial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). 

DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo requerente, se 

encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por 

danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação 

fática que embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em 

seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “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.” 

No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de 
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provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é 

pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO 

DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO 

DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da 

ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus 

imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), 

depende da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do 

agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela 

existência de sua culpa derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; 

(II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita do agente, não há falar em 

reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no 

DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA 

AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES 

– DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PROVIDO. 1- Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o 

crédito foi efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as 

recorridas. Não há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o 

crédito não foi disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, 

I do CPC. 2-O ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os 

fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (artigo 333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que 

formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que 

impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus 

da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo 

Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014. Destaquei. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não 

demonstra a existência de Dano Moral. Inobstante os fatos e documentos 

colacionados pela parte autora, verifica-se que a requerente não logrou 

êxito em comprovar suas alegações. Não obstante ser a responsabilidade 

da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, 

ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não 

restou demonstrado no caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos 

descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte 

requerente, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. O dano moral é exteriorizado por 

condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser 

humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil 

Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, 

in verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o 

desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima 

do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, 

ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela 

morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um 

dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são 

estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de 

Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, 

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.07.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022863-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA LENZI SCHAAB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0022863-82.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DENISE MARIA LENZI SCHAAB 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, interposta por DENISE MARIA LENZI SCHAAB, em 

desfavor de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que na data de 28/08/2015 

foi abalroada por um ônibus da empresa ré, que era conduzido por um de 

seus prepostos, acertando o lado esquerdo do veículo. Informa que no 

local onde ocorreu o acidente, na Avenida Getúlio Vargas, existe uma 

faixa exclusiva para ônibus. Relata que orçou todo o conserto em três 

lugares, e tentou realizar a composição de forma amigável com a ré, 

através de contato telefônico mas até o momento não obteve êxito, pelo 

que ajuíza a presente objetivando a reparação por danos materiais, 

morais. Com a inicial anexa documentos. Antecipação de Tutela deferida 

às fls. 71/73. Devidamente citada, a requerida apresenta Contestação via 

ID. 27989305, alegando preliminarmente a inépcia da inicial por 

incompatibilidade de pedidos e ilegitimidade ativa. No mérito, defende a 

culpa exclusiva da parte autora. Ao fim faz pedido reconvencional 

requerendo a indenização por danos morais e materiais, relativos aos 

gastos com avarias no ônibus. A parte autora apresenta Contestação à 

Reconvenção via ID. 27989315 e Impugnação à Contestação via ID. 

27989316. Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, 

contudo, na Audiência de Instrução fora homologada a dispensa da oitiva 

do motorista da demandada. As partes apresentaram os memoriais finais. 

É o relatório. Decido. Trata-se de processo de meta 02 do CNJ pelo que 

procedo o julgamento. A parte requerente objetiva receber indenização 

por danos morais, materiais, por efeito do acidente ocorrido em 

28/08/2015. Em defesa, a ré sustenta que foi o autor quem colidiu com o 

veículo de sua propriedade, que o acidente se deu única e exclusivamente 

em razão de descuido da própria autora. Sabe-se que a empresa ré figura 

como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, cujo 

serviço de transporte de pessoas ocorre por conta da permissão da 

administração pública. Por consequência, incide o disposto no artigo 37, 

parágrafo sexto da Constituição Federal, que estendeu a teoria do risco 

administrativo às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 

serviços públicos. Portanto, mesmo que inexistente o contrato de 

transporte, ou seja, também em relação ao terceiro não usuário dos 

serviços da ré, há como se considerar a hipótese de responsabilidade civil 

objetiva. Por conseguinte, não cabe a vítima do dano, prova da conduta 

ilícita do condutor do veículo coletivo e sim à ré demonstrar eventuais 

fatos excludentes da responsabilidade de seu preposto. Com efeito, o 

ônus da prova de causa excludente da responsabilidade civil, 

concernente na culpa exclusiva da vítima, não ficou evidenciado nos 

autos, de modo que não há qualquer indício de que a vítima/Autora deu 

causa ao acidente. Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 

186 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Maria Helena Diniz: “São elemento indispensáveis à 

configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado 

pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência 

[...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano 

e comportamento do agente”. (Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575). Dispõe o artigo 932, III, do Código Civil: 

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o 

empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, 

no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. A 

propósito: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA 

TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. 

ARTIGO 932, III DO CÓDIGO CIVIL. A empresa ré, ora Apelante, tem 

responsabilidade objetiva pelos atos de seus prepostos, no caso dos 

autos, do motorista causador do acidente objeto da lide e que era seu 

prestador de serviços de transportes de carga - inteligência do artigos 

932, III do Código Civil. (...)”. FRANCISCO PEDROSA TEIXEIRA Presidente 

do Órgão Julgador VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora PROCURADOR 

(A) DE JUSTIÇA. (TJ-CE - AGV: 00139514620058060001 CE 

0013951-46.2005.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2015). Destaquei. Por 

conseguinte, o conjunto probatório demonstra que o acidente se deu por 

culpa da requerida, ante negligência ao realizar manobra que culminou na 

avaria na pintura do carro da autora. Conforme fotos colacionadas na 

inicial, é possível verificar que o veículo foi abalroado no canto traseiro 

esquerdo, ficando nítidas as marcas de "raspas" na pintura, o que 

corrobora com o alegado na inicial, no sentido de que não foi a causadora 

do acidente. É possível compreender a dinâmica do ocorrido, e concluir 

que ao realizar a manobra, considerando o tamanho do ônibus e seu raio 

de esterçamento ao realizar a curva, acabou por encostar no carro da 

autora. As fotos evidenciam que a dinâmica do acidente se deu por culpa 

da demandada, que realizou a manobra sem ter a devida cautela e 

atenção quanto aos demais usuários da via, tendo em vista que é dever 

dos veículos maiores a responsabilidade pela segurança dos menores 

(CTB, 29, §2º), restando configurada a responsabilidade, cumprindo à 

demandada o dever de reparar os danos materiais causados. 

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre verificar o quantum da 

indenização. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização 

por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição 

anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração 

efetiva do prejuízo. Em igual sentido, o artigo 944 do CC institui que a 

indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e 

quantificação para seja fixada a indenização. Nesse compasso, a parte 

autora comprova que realizou o orçamento em três ocasiões, 

demonstrando sua boa fé na tentativa de solucionar a questão de forma 

mais justa. Ainda nisso, considerando que as fotos demonstram que o 

veículo da autora ainda estava em boas condições, razoável a 

condenação no valor de R$ 3.508,62 (três mil quinhentos e oito reais e 

sessenta e dois centavos), referente ao orçamento efetuado na oficina de 

ID. 27989298. Importante registrar que, ainda que a autora não tenha 

comprovado efetivamente o valor pago pelo orçamento realizado, é 

incontroverso o dever de indenizar da requerida, portanto deverá este 

arcar com os custos para conserto do veículo da parte autora, no 

montante orçado de R$ 3.508,62 (três mil quinhentos e oito reais e 

sessenta e dois centavos). Além disso, plenamente cabível o 

ressarcimento dos valores gastos para locomoção por táxi, tendo em vista 

que decorrem diretamente do acidente narrado, no valor de R$ 705,00 

(setecentos e cinco reais). É sabido que para a configuração da 

responsabilidade civil e, a consequente obrigação de indenizar, é 

imperativa a ocorrência de um dano e que este prejuízo tenha sido 

provocado por uma conduta dolosa ou culposa do ofensor, bem como que 

entre elas esteja o nexo de causalidade. Quanto ao dano, tem-se que, sem 

a sua prova, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode 

ser material (sentido estrito), simplesmente moral, ou seja, sem 

repercussão na órbita financeira do ofendido (sentido amplo), ou, ainda, 

cumulativamente, material e moral, conforme entendimento consolidado 

pela Súmula n. 37 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao 

nexo causal, para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova 

da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do 

agente, e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um 

dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou 

da atitude do réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá 

ser julgado improcedente. Assim, apenas se restarem comprovados 

esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar. Nada obstante o 

sinistro tenha trazido inegáveis transtornos à autora, pela pequena 

amplitude da potencialidade lesiva no caso em espécie, são insuficientes a 

legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. Como salienta a 

doutrina pertinente, não é qualquer situação desagradável ou incômoda 

que enseja desgaste emocional e frustração à parte que abaliza o pedido 

de indenização por danos morais. Para tanto, é mister que o dano afete o 

direito da personalidade do indivíduo, o que, de fato, não ocorreu. Sobre o 

assunto, trago de recente jurisprudência: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a 
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violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, 

privacidade ou bom nome. (TJ-MG - AC: 10000190731091001 MG, Relator: 

Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 

23/01/2020). Em relação à Reconvenção apresentada pelo requerido, 

onde afirma que a culpa pelo acidente é da parte autora e por isso busca 

a indenização por danos materiais, importante destacar que na ação 

principal restou demonstrada a obrigação desta em indenizar, sendo, 

portanto, improcedentes os pedidos. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

ação principal e por consequência, CONDENO a ré ao pagamento a título 

de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS o importe de R$ 705,00 

(setecentos e cinco reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data de cada desembolso, bem como pagamento do Orçamento 

realizado pela autora, no montante de R$ 3.508,62 (três mil quinhentos e 

oito reais e sessenta e dois centavos) ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da elaboração do orçamento. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso e que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, §

§ 2º e 8º do CPC. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais e 

por consequência, CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das 

custas da reconvenção e despesas processuais, bem como arcar com a 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o (a) 

reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1013694-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013694-15.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: 

ELZA SOUZA JOSETTI IMPETRADO: PROCURADOR CHEFE DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A 

parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 30628698 

requerendo a desistência do presente feito, em razão de ter cometido um 

equivoco no momento da distribuição do mesmo, pois, a ação era para 

tramitar no Egrégio Tribunal de Justiça e não na Justiça Comum. De acordo 

com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a relação 

processual por meio da citação, incabível a condenação em honorários 

advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as 

formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016938-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS (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))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016938-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO OLIVEIRA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SEBASTIÃO OLIVEIRA DE JESUS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.01.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. MANIFESTAÇÃO QUANTO À 

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Resta prejudicada a 

preliminar, visto a ocorrência da audiência de conciliação, conforme Id: 

15655470. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA 

LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 
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ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 
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da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da 

estrutura torácica e 25% do ombro esquerdo. Como se denota, as lesões 

apontadas pelo expert nesta demanda são diversas daquelas indicadas 

pela ré na contestação, inexistindo óbice ao direito do recebimento da 

cobertura securitária. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Ocorrendo Perda completa da mobilidade de 

um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: ESTRUTURA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 2.193,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (21.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039539-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039539-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FILHO, move em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que 

foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.09.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, 

mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além de 

documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o mérito 

da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. 

De início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. CARÊNCIA 

DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE PROCESSUAL EM RAZÃO DE 

PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 
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tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o comprometimento de 25% do membro 

superior esquerdo. Assim, cumpre destacar que a parte ré demonstrou 

que o autor já foi indenizado por lesão no mesmo membro superior 

esquerdo em razão de outro acidente, sofrido em data anterior ao 

discutido nos autos, recebendo quantia de R$ 4.725,00 (id. 24161992 e 

24288541). Dessa forma, como a parte autora já se encontrava inválida no 

montante de 50% do Membro Superior Esquerdo quando da ocorrência do 

novo sinistro, descabe a condenação da seguradora ao pagamento da 

indenização securitária, uma vez que o montante apurado de 25% 

refere-se ao quantum já apurado na lesão anterior, descabendo 

considerar a parte autora inválida duas vezes do mesmo membro, logo, 

não há lesão passível de reparação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Tendo a parte autora recebido indenização 

integral no valor máximo em razão da invalidez permanente na perna 

esquerda decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2004, descabe a 

concessão de nova indenização fundamentada em acidente de trânsito 

datado de 2006, fundada em invalidez parcial permanente desse mesmo 

membro. Ação improcedente. Sentença mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068311620, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

30/03/2016) Destarte, a improcedência do pedido formulado na inicial é à 

medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção 

maior do que a indenização satisfeita na primeira ocasião quanto ao 

mesmo membro. Diante do exposto, enfrentados as questões trazidas a 

baila e capazes a influir à conclusão, c com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor das demandadas, na forma do 

que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016181-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016181-89.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIAS ALVES DE ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIAS ALVES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, move em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.09.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 
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valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

CORRETA SEGURADORA – ALTERAÇÃO DA AUTUAÇÃO INDEFIRO o 

pedido de alteração do polo passivo da ação. Por outro lado, defiro a 

retificação da autuação para constar como parte requerida Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA - DA OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO 

PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO 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 Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 
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artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da estrutura 

abdominal. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA ABDOMINAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 Total: R$ 6.750,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (19.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040756-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO MISCHIATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO FAEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0040756-86.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

LAERCIO FAEDA, RODRIGO MISCHIATTI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando ter firmado contrato de prestação de 

serviço advocaticios com o banco réu por tempo indeterminado, 

objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza 

contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. Relata 

que atuou no processo de n. 227/2007 (código 19798 - Vara Cível da 

Comarca de Tapurah MT), e do ano de 2008 até 2013 o banco não 

repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu centralizar os 

processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, 

sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer motivo justificável, 

notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de 

pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que 

“eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que 

não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm nenhuma 

pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a presente 

demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento dos 

honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas últimas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Determinada a 

citação da parte requerida, esta apresentou sua defesa via ID. 27888071, 

defendendo em síntese que o contrato previa a resilição por parte da 

contratante, bem como defende que o contrato estipula de forma exata 

como seria a remuneração, que se daria quando implementadas as 

condições, que não houve no caso, não devendo, portanto, qualquer valor 

a título de honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O 

Autor impugnou a contestação via ID. 27888153, rebatendo os argumentos 

de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o 
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relatório. Decido. Trata-se de processo incluso na meta 02 do CNJ, pelo 

que procedo ao julgamento. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e sendo a questão matéria restrita à 

questão de direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I 

do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que há a 

demonstração de contrato entre as partes e a discussão é sobre 

cobrança decorrente deste, claramente que é legítima a parte autora. No 

que tange à alegação de prescrição, tenho que não restou caracterizada, 

uma que a prescrição incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 

206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: 

(...) § 5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em 

geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus 

honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento 

de honorários de advogado, contando o início do prazo da data da 

renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013 – ID. 27888014) e não da 

data da pactuação. Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A 

contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da 

Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (março/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria março/2018 e tendo a parte 

autora proposto a presente ação em 26.10.2016, não há falar em 

prescrição. No mérito, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios na qual argumenta o requerente que foi pactuado contrato 

de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco réu 

transferiu os processos para outras competências e não repassou mais 

nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido unilateralmente, 

sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado que “eventuais 

honorários porventura devidos serão remunerados se e quando 

implementadas as condições contratuais para tanto”. Informa ainda que 

atuou com diligência no processo de n. 227/2007 (código 19798 - Vara 

Cível da Comarca de Tapurah MT), fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Informa que em razão desse 

processo também defendeu os direitos da ré nos Embargos à Execução 

decorrente. Da contestação se extrai que o contrato previa a rescisão do 

contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência seriam 

pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento do valor 

pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de Prestação 

de Serviços Advocatícios ID. 27888014 e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada via 

ID. 27888014. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é 

cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, 

como na cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, 

bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo de n. 227/2007 (código 

19798 - Vara Cível da Comarca de Tapurah MT), e são não concluiu 

porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 
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Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, comprovadas a contratação e a realização do trabalho, com 

efetivo benefício econômico para o cliente, possui o requerente o direito a 

receber os honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, do 

Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A prestação de serviço 

profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 

convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2007 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 
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valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. (R$ 125.957,91). O valor acima fixado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

recebimento da notificação da rescisão contratual, 08/03/2013, e de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial desta Ação para CONDENAR o réu ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir do dia 08.03.2013, e de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a requerida, 

ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este 

arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038665-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO FAEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO MISCHIATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0038665-23.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

LAERCIO FAEDA, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial RODRIGO 

MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

ter firmado contrato de prestação de serviço advocaticios com o banco 

réu por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços 

advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu 

lhe encaminhasse. Relata que atuou no processo de n. 

2258-58.2008.811.0086 (código 39301), em trâmite pela Segunda Vara 

Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, e do ano de 2008 até 2013 o banco 

não repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu centralizar 

os processos da Federação em poucos escritórios situados em São 

Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer motivo 

justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que 

não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm nenhuma 

pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a presente 

demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento dos 

honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas últimas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Determinada a 

citação da parte requerida, esta apresentou sua defesa via ID. 28184751, 

defendendo em síntese que o contrato previa a resilição por parte da 

contratante, bem como defende que o contrato estipula de forma exata 

como seria a remuneração, que se daria quando implementadas as 

condições, que não houve no caso, não devendo, portanto, qualquer valor 

a título de honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O 

Autor impugnou a contestação via ID. 28184763, rebatendo os argumentos 

de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Impugnação do Assistente 

Litisconsorcial via ID. 28184790. Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo da meta 02-CNJ, pelo que procedo ao 

julgamento O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o 

que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e 

economia processual, já que os elementos do processo permitam a 

formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a 

jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e sendo a questão matéria restrita à 

questão de direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I 

do CPC. No que tange à alegação de prescrição, tenho que não restou 

caracterizada, uma vez que a prescrição incidente é a quinquenal, 

conforme previsão do art. 206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in 

verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão 

dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e 

professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos 

serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;” Nos 

termos do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a 

ação de cobrança/arbitramento de honorários de advogado, contando o 

início do prazo da data da renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013 

– ID. 28183911) e não da data da pactuação. Nesse sentido estão os 

seguintes julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS 

COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. 

EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 

8.906/1994. 1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 

25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a 

ciência da renúncia ou revogação do mandato. 2. A reforma do julgado 

demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento 

vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. 

Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega 

provimento. (EDcl no AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 

12/06/2015) APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS 

LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 

PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA 

DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. 

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o 

contrato prever pagamento dos honorários por ocasião do recebimento 

dos valores pelo cliente não possui o condão de deslocar o termo inicial do 

prazo prescricional. Isto porque a regra prevista no Estatuto da OAB, 

pressupondo a rescisão contratual, deixa claro o vencimento antecipado 

da obrigação pecuniária atinente aos serviços advocatícios prestados até 
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o momento da revogação/renúncia do mandato. 2. Honorários advocatícios 

mantidos no valor fixado, com amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para 

permitir expressão econômica e adequada remuneração aos serviços do 

advogado. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70066451600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, 

levando-se em consideração o término da prestação dos serviços 

(março/2013), somando o prazo de cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC 

e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o termo final para o ajuizamento da 

ação seria março/2018. Portanto, considerando que a parte autora propôs 

a presente ação em 14.10.2016, não há falar em prescrição. Quanto à 

preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de 

contrato entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente 

deste, claramente que é legítima a parte autora. No mérito, cuida-se de 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios na qual argumenta o 

requerente que foi pactuado contrato de adesão para prestar serviços 

advocatícios, porém, o banco réu transferiu os processos para outras 

competências e não repassou mais nenhum ao autor, que tempos teve o 

contrato rescindido unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, 

sendo apenas informado que “eventuais honorários porventura devidos 

serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais 

para tanto”. Informa ainda que atuou com diligência no processo de n. 

2258-58.2008.811.0086 (código 39301), em trâmite pela Segunda Vara 

Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerada. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

ID. 28183912 e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada via ID. 28183911. Destaco 

que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou 

resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula 

vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é 

possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo 

indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora laborou em 

favor do banco réu, no processo de n. 2258-58.2008.811.0086 (código 

39301), em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Nova 

Mutum/MT, e são não concluiu porque teve o seu mandato revogado, é 

certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a 

aferição. Primeiramente, no rigorismo, pudesse ser tida como inepta a 

inicial, ou ausente pressuposto de constituição válida e regular do 

processo, pois, não foi pretendido o arbitramento dos honorários, mas sim 

a condenação neste, vejo que é possível admitir o feito como de 

arbitramento, sendo apenas sugerido o percentual, porque este era de 

fato a pretensão do autor. De igual modo, como já pronunciado, não há de 

se aventar a carência de ação, vez que o advogado possui total interesse 

em receber os honorários que lhe são devidos pelos serviços prestados. 

Aliás, o c. STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de 

serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o 

direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. 

Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do 

término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços 

prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto 

da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos 

honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação 

de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu 

patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de 

arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até 

então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 

3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 

12/06/2006) “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO 

DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua 

apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao 

advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar 

ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários 

proporcionalmente à sua atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado remuneração mediante o recebimento de honorários de 

sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. Sobre o assunto: 

“Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de 

prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento 

de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. 

Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do 

advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo 

cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de 

levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o 

processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos 

serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” 

(STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO 

ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA 

ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM 

CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E 

OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ 

DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 
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julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. (R$ 260.295,78). O valor acima fixado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

recebimento da notificação da rescisão contratual, 08/03/2013, e de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial desta Ação para CONDENAR o réu ao 

pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir do dia 08.03.2013, e de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a requerida, 

ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este 

arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 

8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041685-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA VITORIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041685-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TAYNA VITORIA ALVES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TAYNA VITORIA ALVES DE SOUZA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

13.07.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 
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DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO 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 EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PEDIDOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE 

FINALIZAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA POR LEI Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – 

DO CERCEAMENTO DE DEFESA Assevera a parte demandada que “[...]A 

PETIÇÃO INICIAL ENCONTRA-SE INCOMPLETA, POIS NÃO HÁ NOS AUTOS 

CÓPIAS DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS [...]. Da análise acurada dos autos 

constata-se a existência do laudo e atestado médico (Id. 24172700). 

Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais 

à regulação do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 
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comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.07.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.07.2019) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016476-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM (AUTOR(A))

ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016476-34.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM e ALEXANDRA SANTOS 

SANTANA AMORIM, em face de SISTEMA FÁCIL – INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA, devidamente qualificados nos autos, 

alegando que adquiriu da ré uma unidade residencial em 12.08.2012, 

oportunidade em que foi informado que o prazo de entrega seria 

31.08.2014, contudo, informa que imóvel somente foi concluído e entregue 

em 03.07.2015, razão pela qual ajuizou a presente buscando a reparação 

dos danos causados em razão do atraso. Com a inicial, juntou 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos ID. 

9923260 defendendo a ausência de atraso na entrega da obra, visto que 

ocorreu dentro do prazo do período de tolerância, pautado na liberação de 

recursos financeiros. Defendem a impossibilidade de revisão do contrato, 

em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sustentando a 

inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais ou vício de 

consentimento na formalização. Sustentam a inexistência de ato ilícito apto 

a ensejar a indenização por dano moral e material, uma vez que não houve 

atraso na entrega, nem comprovação do prejuízo. A parte autora 

impugnou a peça contestatória, rebatendo os argumentos das defesas e 

ratificando os pleitos expendidos na inicial. Instadas a especificarem as 

provas que pretendessem produzir, as partes se mantiveram inertes. É o 

relatório. Decido. A análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: VII - as preferências legais e as metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” (Destaquei). 

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais 

a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a 

legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 

120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – 

negritei) Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como 

identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso 

concreto e legislação consumerista correspondente. Visto isso, pelo que 

se denota dos autos, há cláusula de tolerância prevista no contrato 

firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por 

mais 180 (cento e oitenta) dias, vide Quadro Resumo do contrato, Nesta 

esteira, a previsão de prorrogação da entrega da obra por até 180 (cento 

e oitenta dias), afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma 

proporcional. Digo isso, porque é de conhecimento público e notório que a 

construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, 

mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a 

prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta dias), tendo em 

vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no 

caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei) 

Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as 

incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Não obstante tais constatações, 

bem como o desacerto da afirmativa segundo a qual resta impossibilitada a 

revisão das cláusulas do contrato, o certo é que prosperam as teses das 

requeridas relacionadas a inexistência de atraso, tendo em vista que pelo 

que se verifica dos autos, não foi extrapolado o prazo para entrega. Por 

conseguinte, verifica-se da proposta de compra que o imóvel estava 

previsto para ser entregue em 31.08.2014, e considerando o prazo de 180 

dias para conclusão e 60 dias para entrega das chaves, tem-se como 

prazo fatal para entrega em Julho/2015. Nessa toada, da leitura dos autos 

se verifica que o imóvel fora entregue em 03.07.2015, ou seja, dentro do 

prazo estabelecido, logo, inexiste descumprimento contratual por parte 

dos promitentes-vendedores quanto à entrega e imissão na posse. A 

propósito: ““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA - 

DECORRENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NÃO 

VERIFICADO – INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO NOVO CONTRATO – 

ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de financiamento de imóvel 

residencial celebrado por todas as partes interessadas, promitente 

comprador, promitente vendedor e agente financeiro, que em cumprimento 

a disposição do compromisso anteriormente firmado; configura um novo 

contrato, no qual é estipulado o novo prazo para a entrega do imóvel, deve 

ser desconsiderado o prazo inicialmente fixado no contrato de promessa 

de compra e venda anteriormente realizado entre o consumidor e a 

construtora. De forma que, respeitado o prazo fixado no contrato de 

financiamento imobiliário, não houve atraso na entrega do imóvel, portanto, 

inexiste direito à indenização por dano material e ou moral”. (Ap 

156051/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I - Estabelecido no 

contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes, a 

possibilidade de alteração do prazo de entrega do bem consoante 

previsão lançada no contrato de financiamento, bem como a prorrogação 

do termo, e observados ditames do art.6º do CDC, descabe alegação de 

abusividade da pactuação. II – Também não é abusiva a cláusula 

contratual que, fixada de forma clara e compreensível, prevê a 

prorrogação do prazo previsto para entrega do imóvel em 180 dias, ainda 

que sem justificativa específica. III - restando demonstrado que a entrega 

do imóvel se deu dentro do prazo avençado, não há que se falar em 

atraso que justifique a condenação da empresa construtora aos danos 

materiais e morais apontados na inicial.” (TJMG, Apelação Cível 

1.0024.12.270943-9/002, Relator(a): Des.(a) JOÃO CANCIO, 18ª Câmara 

Cível, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 16/02/2016). 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANO 

MORAL (...). INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. 

NOVO PRAZO DE CONSTRUÇÃO. Se no contrato de financiamento 

celebrado por todas as partes interessadas ficou estipulado novo prazo 

para a entrega do imóvel, deve ser desconsiderado o prazo inicialmente 

fixado no contrato de promessa de compra e venda anteriormente 

realizado entre o consumidor e a construtora. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. Inexistindo situação excepcional devidamente 

comprovada nos autos, o atraso na entrega do imóvel prometido, por si só, 

não gera direito à indenização por danos morais. No caso concreto, 

sequer houve atraso na conclusão da obra, motivo pelo qual deve ser 

mantida sentença neste ponto. (...).” (TJ/RS, Apelação Cível Nº 
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70065481228, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Des. MARCO ANTONIO 

ANGELO, Julgado em 17/12/2015). Destaquei. Assim sendo, indevidos os 

danos materiais (juros de obra e lucros cessantes e morais alegados, 

decorrentes do atraso na entrega do bem. Pelo exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, 

§§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

Setembro de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018785-50.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GINCO URBANISMO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO OAB - MT15012-E 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0018785-50.2013.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGIANE ALVES DA CUNHA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S.A., GINCO URBANISMO LTDA, GOLDFARB 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO 

C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por REGIANE 

ALVES DA CUNHA em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S.A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A e PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que, através de Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Imóvel adquiriu em 10.04.2010 um imóvel 

construído pela ré, situado em Cuiabá, na Av. dos Florais, em condomínio 

chamado “Village do Bosque”, pelo valor de R$ 234.784,50 (duzentos e 

trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), tendo como previsão de entrega Março de 2012. Relata que 

findado o prazo para entrega, as rés se quedaram inertes e até a 

presente data não empenharam esforços para que fosse concluída a 

obra, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando a entrega do 

bem, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados e indenização pelos danos materiais sofridos, tal como taxa de 

corretagem, aluguéis e inversão de cláusula penal. Instrui a inicial com 

documentos. Devidamente citadas, as requeridas GOLDFARB, GOLD 

YELLOW E PDG REALTY apresentam contestação ao ID. 27584504. Ao ID. 

27584529 a parte autora impugna a contestação. Por meio do ID. 

27584535 foi decretada a revelia da GINCO, oportunidade que foi aberto 

às partes para que se manifestassem acerca das provas que ainda 

pretendiam produzir. Através do petitório de ID. 27584536 a ré GINCO 

informa o interesse na produção de prova testemunhal, o que foi requerido 

também pela autora ao ID. 24584538, além da juntada de novos 

documentos. Ao decisum de ID. 27584543 foi determinado o 

sobrestamento do feito. Comparece a reclamada GOLD YELLOW ao ID. 

27584548 requerendo a extinção da demanda, vez que se encontra em 

recuperação judicial. É o relatório. Decido. A análise do feito se enquadra 

na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o 

que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e 

economia processual, já que os elementos do processo permitam a 

formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. ... 2 – O julgamento antecipado da lide não 

ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos 

elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O 

magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem 

meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão.3- O processo 

administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi 

realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a 

ampla defesa.(Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, passo ao julgamento antecipado da lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC, indeferindo o requerimento de 

produção de prova testemunhal. Primeiramente, tratando-se de processo 

de conhecimento que demanda quantia ilíquida, como é o caso dos autos, 

a ação terá seu prosseguimento normal, sendo desnecessária a sua 

habilitação nos autos da recuperação judicial, conforme preceitua o citado 

artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005. “Art. 6o A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.” A propósito, decisão do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A 

CONEXÃO - AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA - AFASTAMENTO 

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - DECISÃO QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

AGRAVANTE/FALIDO. 1. A decretação da falência, a despeito de 

instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a 

atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido 

ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se 

forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as 

regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão 

no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)” (AgRg 

no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). Destaquei. Neste mesmo sentido, 

já decidiu esta corte Mato-Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS DE COMPRA – 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – 

ACOLHIDA –MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E OU EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – CRÉDITO ILÍQUIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há falar em ofensa ao princípio da 

dialeticidade recursal, quando o Apelo rebate o fundamento da sentença. 

2- De acordo com o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso 

às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões 

fáticas não cognoscíveis de ofício. Neste caso, a tese de que a dívida 

será novada não foi invocada em outro momento processual. Somente no 

Recurso de Apelação. Matéria não conhecida. 3- O § 1.º, do artigo 6.º, da 

Lei 11.101 /05 dispõe que a ação que demandar quantia ilíquida terá 
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prosseguimento no juízo no qual estiver sendo processada, até a 

formação do título executivo que estabeleça o crédito em favor do 

Apelado. Nessa esteira, o deferimento do pedido de recuperação judicial 

não suspende e/ou prejudica o trâmite regular da Ação Monitória. Ao 

contrário, a Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam 

quantia ilíquida , exatamente para que haja a apuração da quantia 

efetivamente devida. 4- Nos termos do atual entendimento do STJ, “o § 8.º 

do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito 

baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico 

experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser 

arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico 

experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do 

CPC/2015.” AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018). O 

caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 85, § 8.º, 

do CPC, de forma que o valor da verba honorária sucumbencial não pode 

ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais 

fixados pelo § 2.º do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios 

m a n t i d o s  e m  1 0 %  d o  a t u a l i z a d o  d o  d é b i t o . ” ( N . U 

0000397-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Ainda 

nesta toada, preleciona a jurisprudência pátria: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PROCESSAMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. JUÍZO FALIMENTAR. 1. O juízo 

da recuperação judicial é universal, atraindo, via de regra, as demandas 

referentes aos bens, interesses e negócios da empresa recuperanda. 

Todavia, a Lei n. 11.101/2005 instituiu exceções, sendo uma delas os 

feitos cujas ações versem sobre quantia ilíquida já em tramitação. 

Inteligência dos artigos 6º §§ 1º e 2º e 76, da referida legislação. 2. O 

deferimento do processamento da ação de recuperação judicial dos 

agravantes, embora promova a instauração do juízo universal falimentar, 

não enseja a atração da ação que demanda valor ilíquido. 3. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.”(TJ-GO - AI: 01615494420198090000, 

Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO FEITO 

E DE DESBLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DA ADMINISTRADORA 

AGRAVANTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS 

DO CONDOMÍNIO AGRAVADO. VALORES QUE NÃO PERTENCEM À 

RECORRENTE. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE A AÇÃO ORIGINÁRIA, EM QUE SE 

DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Valores 

bloqueados. Conforme ressaltado no acórdão que manteve a tutela de 

urgência concedida ao agravado, os valores objeto do bloqueio judicial 

não pertencem à agravante, mas lhe foram entregues por força do 

contrato de prestação de serviços de administração do condomínio. 

Assim, não se trata de crédito que deva ser submetido ao processo de 

recuperação judicial, mas de valores que pertencem ao agravado e se 

destinam ao pagamento das despesas condominiais. 2. Inocorrência de 

suspensão. Ainda que na ação originária o agravado tenha cumulado os 

pedidos de rescisão do contrato de administração do condomínio com o 

pagamento de perdas e danos, além de multa contratual, tratando-se de 

ação de conhecimento em que se demanda quantia ilíquida, a mesma não 

deve ser suspensa, na forma do ART. 6º, § 1º da Lei 11.101/05. 

NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 

00653474820188190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, 

Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO. QUANTIA ILÍQUIDA. ATRASO. 

ENTREGA. IMÓVEL. CULPA. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA. 

JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. O pedido de 

devolução dos valores referentes à comissão de corretagem, fundado na 

abusividade do encargo, se sujeita ao prazo prescricional de três anos, o 

qual deve ser contado a partir da data do pagamento da comissão, nos 

termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial Repetitivo nº 1.551.956/SP. Nos moldes do disposto no artigo 6º, 

§ 1º, da Lei nº 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não prejudica a ação que pleiteia 

quantia ilíquida, cujo processo permanecerá em trâmite perante o Juízo 

originário. O requerimento para a tomada de providências, derivado da 

Companhia Energética de Brasília e da Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal, não caracteriza força maior ou caso fortuito 

a justificar a mora de mais de dois anos na entrega do imóvel, sobretudo 

porque são ínsitos ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

empresa, que conta com prazo contratual de tolerância. Havendo atraso 

na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos os valores pagos 

pelo consumidor para a aquisição da unidade imobiliária, em razão da 

culpa exclusiva da construtora. Os juros moratórios atinentes à devolução 

de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da 

construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 

405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil.”(TJ-DF 

00121301020158070007 DF 0012130-10.2015.8.07.0007, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Dessa forma, INDEFIRO o pleito constante ao ID. 27584548, e determino o 

regular prosseguimento do feito até eventual liquidação do débito. 

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais 

a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a 

legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 

120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – 

negritei) Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como 

identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso 

concreto e legislação consumerista correspondente. Tratando-se de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7º, 

parágrafo único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a 

participação efetiva das empresas ré no evento. Ademais, os documentos 

constitutivos juntados com a contestação demonstram que as requeridas 

pertencem a um mesmo um GRUPO ECONÔMICO, respondendo todas 

empresas solidariamente pela obrigação oriunda da demanda, pelo que 

AFASTO a ilegitimidade passiva arguida. Preliminarmente, as rés alegam a 

Carência da ação por falta de interesse de agir, tendo em vista que com a 

assinatura do contrato por parte da autora, anuiu com as previsões no 

contrato, e o imóvel foi entregue dentro do prazo ali estabelecido, não 

havendo que se falar em suposto atraso. Tal preliminar se confunde com o 

mérito, e como tal será apreciada. Ainda em preliminar, suscitam as rés 

que é inepta a inicial em razão da cumulação dos pedidos de aplicação de 

multa e lucros cessantes, o que caracterizaria bis in idem, razão pela qual 

deve ser indeferida a petição inicial. Tal preliminar se confunde com o 

mérito, e como tal será apreciada. Quanto às preliminares arguida pelas 

requeridas de ilegitimidade passiva, com relação à comissão de 

corretagem, bem como da suposta prescrição desta, por se vincularem 

com o mérito, serão analisadas conjuntamente. Pois bem, trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL URBANO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada 

por REGIANE ALVES DA CUNHA em face de GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A, GINCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 

devidamente qualificados nos autos, visando o cumprimento do contrato 

com a consequente entrega do imóvel, condenação ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos advindos do atraso e danos morais. Ab initio, 

insta consignar que no caso em tela é evidente que incidem as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque as 

requeridas se caracterizam como típicas fornecedoras de produtos (CDC, 

art. 3º), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2º do Código 

citado. Nesse passo, não há como afastar a aplicação da inversão do 

ônus da prova, estabelecido no artigo 6º da lei consumerista, porquanto é 

manifesta a posição de desvantagem em que se encontra a consumidora. 

Da aferição dos documentos acostados, em especial do “INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE ADITAMENTO AOS TERMOS D INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL 

ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO DO BANCO BRADESCO, CUMULADO COM 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVÍDA” (ID. 27584273 – 
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Pág.2), que a entrega do imóvel estava prevista para Março de 2012, no 

entanto, mesmo considerado o prazo de tolerância de 180 dias, não há 

qualquer notícia nos autos sobre a efetiva entrega das chaves, assim, 

plenamente cabível a condenação da ré aos prejuízos advindos da 

inadimplência contratual. Frise-se que a simples emissão da Carta de 

Habite-se não configura a entrega do imóvel, somente constitui uma 

referência de que este “poderia” ser entregue, mas não caracteriza o 

cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega do imóvel se dá 

mediante o recebimento das chaves pelo adquirente, ônus que competia 

às rés comprovarem. Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega 

da obra por até 180 dias (cento e oitenta) prevista, afigura-se lícita, uma 

vez que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de 

conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas 

variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, 

sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em 

vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no 

caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, 

verbis: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025318-11.2014.8.11.0002 APELANTE: EDSON SOARES DE MOURA 

APELADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA 

PLANTA – PRAZO PARA ENTREGA – PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – 

LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO (JUROS DE OBRA E TAXA DE 

CORRETAGEM) NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - 

ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de 

tolerância de 180 dias para conclusão da obra , em regra, não é abusiva, 

sobretudo quando trata-se de diversas unidades autônomas. “Nos termos 

da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...]” 

(N.U 0025318-11.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) 

Veja que a Lei nº 4.591/64, regente da matéria interligada aos condomínios 

e as incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Quanto à possibilidade de inversão 

da Cláusula Penal em favor do consumidor, o STJ, sobre tal matéria, fixou 

a seguinte tese, em sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.614.721/DF): “No 

contrato de adesão firmado entre o comprador e a 

construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a 

fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações 

heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em 

dinheiro, por arbitramento judicial.” Neste Julgado, o Ministro Luis Felipe 

Salomão afirmou que “seja por princípios gerais do direito, seja pela 

principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de 

equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal 

exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de 

inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o 

fornecedor em situações de análogo descumprimento de avença. 

Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de 

inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser 

considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, 

caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.” Sobre a 

possibilidade de inversão da cláusula, afirmou o Ministro que “penso que a 

inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço 

total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, 

simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor 

divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. 

Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, 

consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do 

adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por 

ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da 

cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, 

de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é 

cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, 

obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em 

dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da 

indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros 

cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de 

arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como 

parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor 

daquele que redigiu a cláusula.” Assim, o STJ firmou as teses: “Tema 970: 

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo 

adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor 

equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a 

construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas 

para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a 

fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações 

heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em 

dinheiro, por arbitramento judicial.” Pela leitura dos Acórdãos paradigmas, 

observa-se que o STJ rechaçou a cumulação de multa moratória, que 

possui natureza eminentemente compensatória, com lucros cessantes, 

bem como disciplinou que a previsão contratual de incidência de multa por 

inadimplemento, apenas em desfavor do consumidor, deve ser 

considerada para arbitramento de indenização, possibilitando a inversão 

da cláusula penal. In casu, deve ser a multa prevista na cláusula 6.1 do 

contrato (ID. 27584276 – Pág.3) invertida em desfavor da construtora por 

inadimplemento contratual, contudo, deve o pedido de indenização de R$ 

1.000,00 (mil reais) por mês de atrasado ser julgado improcedente, pois é 

vedada a acumulação com lucros cessantes. Com efeito, a cláusula 6.1 

prevê que: “6.1. O atraso no pagamento de quaisquer quantias devidas em 

razão desta avença, caracterizará o COMPRADOR como inadimplente, 

sujeitando-o ao pagamento à VENDEDORA dos valores vencidos e não 

pagos, corrigidos monetariamente de acordo com a variação “pro rata die” 

do índice aplicável, nos termos deste contrato, acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e da multa moratória (de 

aplicação imediata) de 2% (dois por cento). (ID. 27584276 – Pág.3) 

Pretende ainda a autora, o ressarcimento dos valores despendidos a título 

de taxa de corretagem, que perfaz R$ 10.656,54 (dez mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sob o fundamento 

de que se trata de cobrança ilegal. Ora, da análise dos autos se verifica 

que a requerente efetuou o pagamento da referida taxa diretamente à 

empresa Avance, em razão do contrato de corretagem ao ID.27584519, 

onde é registrada ainda, a impossibilidade de devolução da quantia paga, 

caso ocorresse o distrato do contrato de promessa de compra e venda da 

unidade, além disso, resta clarividente o conhecimento da reclamante do 

ônus assumido da comissão de corretagem. Em congruência, em recente 

decisão do STJ, no voto proferido no REsp nº 1599511, firmou-se o 

entendimento da validade da cobrança da comissão de corretagem dos 

consumidores que está condicionada à prestação de informação clara e 

transparente a seu respeito, conforme se verifica do contrato de 

prestação de serviços de corretagem que a autora anuiu com a 

transferência do pagamento da taxa de corretagem e inclusive despendeu 

valores pra o pagamento desta, portanto, incabível a restituição do valor 

pago ao corretor. Vejamos “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE 

UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. 

VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA 

COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. 

Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 

de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação 

imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à 

celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO 

CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de 

corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato 

acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 

1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, 

mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 
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1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”(STJ - REsp: 

1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 06/09/2016) No mais, se não fosse esse o 

entendimento, a reparação civil por suposto pagamento indevido a título de 

comissão de corretagem, tem o prazo prescricional previsto em três anos, 

conforme inteligência do artigo 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil, 

portanto, estaria prescrita a pretensão da autora. O Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo n. 1.551.956-SP, definiu que incide 

prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência 

técnico-imobiliária (SATI), vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 

1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Destaquei. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESOLUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– PRESCRIÇÃO TRIENAL – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO 

DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – CULPA DA 

CONSTRUTORA – INEXISTENTE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO – 1º APELO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 

2º APELO - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de restituição dos 

valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) 

anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV do Código Civil, consoante 

entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

1551956/SP). Na rescisão contratual de compra e venda de imóvel por 

iniciativa ou por inadimplência do comprador, a retenção dos valores 

pagos deve observar os parâmetros do contrato, que no presente caso é 

de 10%, em consonância com os precedentes da Corte Superior.”(N.U 

0001561-03.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Considerando que o 

pagamento inerente a tal taxa é datado em 01.04.2010 conforme 

documento de ID.27584279 – Pág.3, qual é bem específico ao esclarecer 

que se trata de comissão de corretagem, e a ação foi proposta em 

07.05.2013, resta caracterizada ainda a prescrição da pretensão de 

ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao 

patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a 

violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda 

tiragem, 1.998).” O dano moral ocorre quando há violação a um dos 

direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, 

liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que 

asseguram a dignidade da pessoa humana. Embora o STJ tenha entendido 

que a indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do 

imóvel não possui caráter absoluto e não é presumível (RECURSO 

ESPECIAL 2016/0253093-5), no caso em discussão houve atraso 

considerável, extrapolando o prazo contratualmente ajustado, gerando 

frustração das expectativas de melhoria de qualidade de vida. Portanto, é 

inegável que os danos causados a autora e o nexo de causalidade entre a 

ação e o dano, impõe as requeridas o dever de indenizarem com base na 

responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, seja com 

fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com base no artigo 927, 

parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 do CDC. É sempre 

útil lembrar que a responsabilidade que incide o fornecedor de serviços e 

produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal 

Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é competente para apreciar 

demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que 

mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a 

Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 

6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). 2. Demonstrado o 

atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para 

fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade 

“in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 3. O valor 

indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor 

sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva”. (Ap 

158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). 

Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONDENAÇÃO CONSTRUTORA PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS 

MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO 

INJUSTIFICADO PARA ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU 

A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. 

É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos 

pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 

fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 

acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 211 de 714



09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, não tendo a ré 

apresentado qualquer motivo ou justificativa para não entrega do imóvel, e 

informando que já se encontra pronto, deve proceder à entrega do bem no 

prazo de 30 (trinta) dias. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para 

DETERMINAR que as rés entreguem o imóvel adquirido pela autora no 

prazo de 30 (trinta) dias, e CONDENAR: Ao pagamento de indenização à 

parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do 

caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de 

impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Ao pagamento da cláusula penal prevista no item 6.1 do contrato 

(ID. 27584276 – Pág. 3), pelo descumprimento contratual. Ao pagamento 

das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041319-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEL ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041319-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENIEL ALMEIDA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DENIEL ALMEIDA DE SOUZA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

12.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora teria 

abordado em sua exordial o valor da causa de forma exorbitante. Nesse 

sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL 

NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PRELIMINAR 

DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. 
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INADMISSIBILIDADE.I- A petição inicial só deve ser indeferida por inépcia 

quando o vício verificado apresentar tal gravidade que impossibilite a 

defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. II- É inadequada a 

impugnação ao valor da causa realizada em preliminar de contestação, 

revelando impropriedade da via eleita e acarreta tanto a sua 

inadmissibilidade, quanto a incidência de presunção legal de aceitação do 

valor atribuído pelo autor (CPC/73, art. 261, parágrafo único).III- Por 

constituir forma excepcional de ataque à sentença transitada em julgado, a 

ação Rescisória só é admissível quanto configurada uma das hipóteses 

taxativas enumeradas no art. 485 do CPC/73.IV- Incabível a via rescisória, 

intentada como sucedâneo recursal, com vista à rediscussão de matéria já 

transitada em julgado, com o fito de obter reexame da causa, 

suficientemente analisada na instância primeira. CARÊNCIA DE DIREITO À 

AÇÃO. PROCESSO EXTINTO.(AR 0187807-21.2015.8.09.0000, Órgão 

Julgador:1A SECAO CIVEL, Publicação:11/08/2016, Julgamento: 3 de 

Agosto de 2016, Relator: DR. ROBERTO HORACIO DE REZENDE) Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA A 

parte ré aduz que os dados do veículo automotor não foram 

apresentados, entretanto, sabe-se que não se trata de documento 

fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de 

indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STF/STJ Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 
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edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (12.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 214 de 714



no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013495-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013495-90.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO 

ESTADO MT REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos etc. Trata-se de 

Tutela Provisória de Urgência proposta por SINDICATO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SINDESSMAT em face do MUNÍCIPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em consulta ao Sistema PJe é 

possível aferir que foram propostas 02 (duas) demandas idênticas 

perante a este mesmo juízo, sendo a presente e o feito de nº 

1013503-67.2020.811.0041. Nota-se que este feito foi distribuído de forma 

equivocada, uma vez que se buscava a análise pelo juízo plantonista, 

tando que se fez a distribuição de nova ação, conforme acima indicada, 

com a mesma finalidade. Sendo assim, necessário se faz consignar a 

Litispendência entre as demandas, acerca de litispendência regula o Art. 

337, §1º e §3º do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (...) § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Em que pese o 

fato de que a demanda de nº 1013503-67.2020.811.0041 ter sido proposta 

em momento posterior a este feito, verifica-se que naquele já foi proferida 

decisão interlocutória de concessão de tutela pelo juízo plantonista, bem 

como ocorreu a citação válida da parte requerida. Acerca do assunto, dita 

o artigo 240 do Código de Processo Civil: “Art. 240. A citação válida, ainda 

quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .” 

Colho a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICA SALARIAL. 

REAJUSTES DA LEI Nº 10.395/95. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO BÁSICO 

DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO PARCIAL DA PARCELA AUTÔNOMA. 

LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. CITAÇÃO PRIMEIRAMENTE 

PERFECTIBILIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC/2015. -Configurada a 

litispendência, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. -Reconhecida a 

litispendência, prossegue o processo que teve perfectibilizada a citação 

válida primeiramente. -Recurso provido. Processo extinto, sem resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC/2015. 

(Apelação Cível Nº 70070456249, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 

25/10/2016).”(TJ-RS - AC: 70070456249 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo 

Machado, Data de Julgamento: 25/10/2016, Vigésima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2016) “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO 

IRREGULAR. ASSEMBLÉIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. LIBERDADE DE 

ASSOCIAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. DIREITO 

À IMAGEM. OFENSAS AFASTADAS. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, §§ 1º E 

3º DO CPC/2015. PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. ART. 

337, § 2º DO CPC/2015. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 240 DO CPC. 1. A 

assembleia de associação em que se aborda, de forma apenas expositiva, 

a situação cadastral de associado, não ultrapassa os limites da liberdade 

de associação e de livre expressão, não havendo ofensa à honra nem à 

imagem da pessoa mencionada. 2. A citação válida gera a litispendência 

(art. 337, §§ 1ª e 3º do CPC/2015) em processo idêntico, ou seja, com as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido (arts. 240 e 337, § 2º do 

CPC/2015). 3. Capítulo da sentença cassado ante a inexorável 

litispendência. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso de 

t e r c e i r o s  n ã o  c o n h e c i d o . ” ( T J - D F  2 0 1 5 0 6 1 0 1 5 1 1 5 5  

0014859-12.2015.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 23/03/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 29/03/2017 . Pág.: 437/444) Feitas essas considerações, 

RECONHEÇO de oficio a Litispendência entre a presente ação e a de nº 

1013503-67.2020811.0041. Ademais, JULGO EXTINTO sem resolução do 

mérito os presentes autos em virtude da duplicidade das ações e uma vez 

que na demanda de nº 1013503-67.2020811.0041 já ocorreu a citação 

válida da requerida com fulcro no Art. 485, V, CPC. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0047644-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERSINA GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LOTUFO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT13747-O (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0047644-08.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUVERSINA GONCALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA, EDIO LOTUFO FILHO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS proposta por JUVERSINA 

GONÇALVES DA SILVA em face de LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA – Representada por ÉDIO LOTUFO FILHO, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que na data de 08.08.2011 

adquiriu da empresa requerida um imóvel residencial no empreendimento 

denominado “Residencial Santa Terezinha I”, pelo valor de R$ 52.000,00 

(cinquenta e dois mil reais). Acrescenta que, o prazo de construção ficou 

estipulado em 15 meses, entretanto, a entrega do imóvel não ocorreu 

dentro da data prevista contratualmente, vez que o bem só lhe foi 

entregue em 19.03.2014. Sendo assim, ajuíza a presente demanda 

requerendo a condenação da reclamada ao pagamento de lucros 

cessantes, correspondentes a alugueres, desde o atraso até a entrega do 

imóvel, pagamento de multa pelo atraso e indenização por danos morais. 

Instrui a inicial com documentos. Devidamente citada, a requerida 

apresenta contestação ao ID. 27907385. Conforme certidão de ID. 

27908182, a requerente deixou transcorrer o prazo sem ofertar 

impugnação à contestação. Instadas as partes a se manifestarem acerca 

da possibilidade de conciliação, bem como a especificarem as provas que 

ainda pretendessem produzir, a autora informa tão somente o interesse na 

conciliação (ID. 27908185). De acordo com o Termo de audiência de ID. 

27908187, a composição restou inexitosa ante a ausência das partes, 

além de constatado que não houve a devida intimação da parte ré. 

Comparece a demandada por meio do petitório de ID. 27908188 informando 

que não há provas a serem produzidas, pugnando ainda pela designação 

de nova data para audiência de conciliação. Designada nova sessão de 

conciliação, esta restou prejudicada ante a ausência da parte requerente 

(ID. 27908191). Ao ID. 27908192 foi determinado o sobrestamento do feito. 

Através do movimento de ID. 27908194 a reclamada requer novamente a 

designação de audiência de conciliação, a qual foi designada, 

consequentemente realizada, contudo, as partes não chegaram a uma 

composição. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 
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legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Preliminarmente, a requerida afirma que é imprescindível a 

presença de todas as partes contratantes, incluindo a CEF (litisconsorte 

passivo necessário), consequentemente, declinada da competência em 

favor da Justiça Federal. Extrai-se dos autos que as partes firmaram 

contrato por instrumento particular de compra e venda e mútuo com 

obrigação e hipoteca, sendo a Caixa Econômica Federal credora do 

financiamento. No contrato de mútuo consta que a Caixa Econômica 

Federal disponibilizará empréstimo em espécie aos mutuários para a 

construção do imóvel, de acordo com as condições de prazo, juros, 

sistema de amortização, disciplinados no âmbito do SFH, cumprindo ao 

comprador o dever de restituir ao agente financeiro a quantia 

“emprestada” no mesmo gênero, qualidade e quantidade. Não vislumbro 

determinação legal ou contratual que obrigue a CAIXA ECONOMICA a 

gerenciar a execução da obra, além do que, o atraso na conclusão da 

obra decorre de possíveis falhas na execução por parte da construtora, 

pertencendo apenas a esta a responsabilidade em debate. Neste sentido, 

já se posicionou esta corte Mato-Grossensse: “ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0048556-39.2014.8.11.0041 APELANTE: 

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PAULO OLIVEIRA REGO 

APELADO: PAULO OLIVEIRA REGO, LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INEXISTENTE – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE 

NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - FORTUITO INTERNO – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – 

MÁ-FÉ – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela 

Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento 

realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em 

si, de modo que não pode responder pelo atraso na entrega do imóvel, que 

é inteiramente da construtora /vendedora. 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a restituição em dobro 

dos valores pagos indevidamente, é imprescindível a demonstração da 

má-fé na conduta do fornecedor.” (N.U 0048556-39.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, 

Publicado no DJE 03/02/2020) “E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS 

CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA 

CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – 

ATRASO JUSTIFICADO PELA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DANO MORAL não 

configurado – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A 

legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua 

atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo 

que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação 

se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo 

comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si. O STJ 

“tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, 

caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo 

contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos 

materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as 

circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão 

extrapatrimonial”.”(N.U 0037447-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, 

Publicado no DJE 04/12/2019) Ademais, inexistem questionamentos 

referentes ao contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, não 

havendo necessidade da instituição do agente financiador figurar como 

litisconsorte passivo na demanda, pelo que REJEITO a preliminar. 

Inicialmente a parte requerida ainda pleiteia pela correção do polo passivo 

da demanda, vez que o Sr. Édio Lotufo Filho foi apresentado tão somente 

como representante da empresa requerida, sendo parte ilegítima para 

figurar no litigio, haja vista não ser parte do contrato firmado, o que 

merece prosperar. Assim, DETERMINO a EXCLUSÃO de ÉDIO LOTUFO 

FILHO do polo passivo da demanda, retificando-se a atuação do PJE. Pois 

bem, conforme consignado, a ação foi ajuizada em decorrência do atraso 

na entrega do imóvel que a requerida vendeu à parte promovente. É 

patente que a relação havida entre os litigantes é relação de consumo, 

pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Nesse passo, a legislação brasileira, além da 

doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, 

adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. 

Octaviano Martins: “Inobstante serem detectados inúmeros entendimentos 

diversos acerca do exato alcance do conceito de vulnerabilidade, 

prepondera a exegese que sustenta dever ser a vulnerabilidade 

compreendida no sentido técnico, jurídico e socioeconômico”. Sendo 

assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os 

seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação 

consumerista correspondente. Ademais, o entendimento firmado pelo STJ 

sobre a temática é o que segue: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código de Defesa do Consumidor 

atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se 

obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão 

em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – 

AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas Cueva, 3ª 

Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014)”. Destaquei. Pois bem, conforme 

consignado, cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS 

CESSANTES E DANOS MORAIS proposta por JUVERSINA GONÇALVES 

DA SILVA em face de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – 

Representada por ÉDIO LOTUFO FILHO, qualificados nos autos, visando a 

autora ser indenizada a título de danos morais e materiais/lucros 

cessantes – a título de alugueres que o imóvel poderia ter rendido, além de 

inversão da multa contratual por atraso. Em sua defesa, a ré argui que 

houve a reprogramação do prazo de entrega da obra, estendendo-se pelo 

prazo de 36 (trinta e seis) meses a conclusão da obra, conforme 

expressamente previsto na cartilha da Caixa Econômica Federal, bem 

como anuído por esta. Sustenta ainda, que houve excludente de nexo de 

causalidade, diante da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo 

em vista que o atraso da entrega da obra se deu pela falta de cimento no 

Estado, ausência de mão de obra especializada e o excesso de chuva no 

período da construção, além do fato de terceiros, haja vista a demora no 

registro do contrato no Cartório do 5º ofício e os problemas relativos ao 

saneamento básico junto a CAB Cuiabá. Alude ainda, que não há que se 

falar em danos morais e materiais, vez que não praticou qualquer ato 

ilícito, nem em lucros cessantes, considerando que pelas regras do 

Programa Minha Casa Minha Vida, o proprietário não pode vender ou 

alugar o imóvel, atesta, ainda, a inaplicabilidade de juros e multa, por não 

ter havido descumprimento contratual, no mais, que não há previsão de 

multa contratual no instrumento firmado. Pois bem, da análise dos autos se 

afere que a parte autora celebrou Contrato Particular de Compra e Venda 

de Mútuo Para Construção (ID. 27907369), constando na Cláusula 4ª c/c o 

Item C6.1 que o prazo para o término da construção seria de 15 meses, 

tendo como marco inicial da contagem o mês subsequente ao da 

assinatura do contrato, no mais, é estipulado ainda por meio da Cláusula 

Quinta – Parágrafo Segundo, que após o término da obra a construtora 

ainda possuía o período de 60 (sessenta) dias para que procedesse com 

a entrega das chaves, cujo prazo expirou no mês 05/2013. Outrossim, em 

que pese a reclamada apresente a justificativa de que na cartilha da CEF 

se encontra a previsão da possibilidade de reprogramação da obra para 

36 (trinta e seis meses), esta não se presta para comprovar o fim 

almejado, vez que embora seja previsto no contrato a possibilidade de 

prorrogação do prazo para conclusão de entrega do imóvel quando há 

causa plausível e justificada e desde que seja deferida pela CEF, 

entretanto, não trouxe aos autos prova de que tal prorrogação foi 

consentida pela autarquia federal, tampouco, informada ou anuída pela 

autora. Neste sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL VINCULADO AO "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – ERRO MATERIAL NA 

SENTENÇA CONSTATADO - ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA 

– PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO AGENTE FINANCEIRO E CASO 

FORTUITO NÃO COMPROVADOS – [...]. 1- O exame da legitimidade 

passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública 
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no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece 

acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual 

porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do 

financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do 

empreendimento imobiliário em si. 2- Constatado erro material na sentença, 

deve ser sanado o equívoco. Na hipótese, a data de 18/12/2012 como 

termo final para a conclusão da obra está equivocada. Ao se considerar o 

lapso de 15 (quinze) meses a partir de 13/06/2012 (data do registro do 

contrato), tem-se que o termo final para a conclusão da obra a data 

18/09/2013. 3- Diante da ausência de provas de que o agente financeiro 

autorizou a prorrogação do prazo para a entrega da obra ou de outras 

excludentes alegadas pela Construtora , deve ser mantido o dever de 

indenizar, já que o imóvel foi entregue bem depois de escoado o prazo 

contratado. [...] N.U 0030427-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Vice-Presidência, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) 

Noutro ponto, apesar da requerida justificar ainda que o atraso na entrega 

do imóvel se deu por força maior e em virtude de fatos atribuídos a 

terceiros, não há que se levar em consideração tais argumentos tendo em 

vista o risco inerente à atividade exercida pelas construtoras, não 

podendo sob esta alegação, eximir-se da responsabilidade na demora na 

entrega do imóvel, vez que todos esses fatores são previsíveis. Neste 

mesmo sentido, já decidiu esta corte Mato-Grossensse: “APELAÇÃO 

CÍVEL: 0014339-33.2015.8.11.0041 APELANTE: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA APELADO: JOVANE DE ASSUNCAO LEITE EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO [...]. Constatado 

o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, 

deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela 

falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar 

em decorrência dos danos causados à autora/consumidora. Fatores como 

escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso 

dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força 

maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, 

não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o 

consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional 

exercida pela construtora /incorporadora. [...] O atraso de quase um ano 

na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, 

modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e 

frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. 

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.”(N.U 

0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Não é 

admissível que a construtora transfira ao consumidor os riscos inerentes 

ao ramo de construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de 

incorporadora e construtora de bens imóveis. Desta forma, será 

considerada a data de 05/2013 para o termo final da entrega do imóvel à 

autora, já inclusos os 60 (sessenta) dias de prorrogação legal, e a partir 

desta data resta configurado o descumprimento contratual, vez que ficou 

demonstrada a falha na prestação de serviço da ré, tendo em vista que, 

apesar da requerente ter adimplido com a obrigação que lhe cabia, 

somente lhe foi entregue as chaves do imóvel em 19.03.2014 (ID. 

27907379 – Pág. 4), com o atraso de 10 (dez) meses, tratando-se assim, 

de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também 

pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Quanto à 

possibilidade de inversão da Cláusula Penal em favor do consumidor, o 

STJ, sobre tal matéria, fixou a seguinte tese, em sede de Recurso 

Repetitivo (Resp. 1.614.721/DF): “No contrato de adesão firmado entre o 

comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula 

penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser 

considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do 

vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) 

serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Neste Julgado, o 

Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que “seja por princípios gerais do 

direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho 

imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula 

penal exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de 

inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o 

fornecedor em situações de análogo descumprimento de avença. 

Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de 

inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser 

considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, 

caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.” Sobre a 

possibilidade de inversão da cláusula, afirmou o Ministro que “penso que a 

inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço 

total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, 

simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor 

divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. 

Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, 

consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do 

adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por 

ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da 

cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, 

de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é 

cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, 

obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em 

dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da 

indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros 

cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de 

arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como 

parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor 

daquele que redigiu a cláusula.” Assim, o STJ firmou entendimento no 

sentido de ser possível, afastando-se a indenização por lucros 

cessantes, vejamos: “Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a 

finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, 

estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação 

com lucros cessantes.” Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o 

comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula 

penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser 

considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do 

vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) 

serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” In casu, deve ser 

a multa prevista na cláusula 14ª e seguintes do contrato invertida em 

desfavor da construtora por inadimplemento contratual. Pelas razões 

fundamentadas, há de se rejeitar a condenação da ré ao pagamento de 

lucros cessantes (valores que deixou de auferir a título de alugueis 

durante o período de mora), em consonância com o tema 970 do STJ. 

Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao 

patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a 

violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda 

tiragem, 1.998).” O dano moral ocorre quando há violação a um dos 

direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, 

liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que 

asseguram a dignidade da pessoa humana. Embora o STJ tenha entendido 

que a indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do 

imóvel não possui caráter absoluto e não é presumível (RECURSO 

ESPECIAL 2016/0253093-5), no caso em discussão houve atraso 

considerável, extrapolando o prazo contratualmente ajustado, gerando 

frustração das expectativas de melhoria de qualidade de vida. Portanto, é 

inegável que os danos causados a autora e o nexo de causalidade entre a 

ação e o dano, impõe a requerida o dever de indenizar com base na 

responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, seja com 

fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com base no artigo 927, 

parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 do CDC. É sempre 

útil lembrar que a responsabilidade que incide o fornecedor de serviços e 

produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal 

Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é competente para apreciar 

demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que 

mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a 

Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 
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6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). 2. Demonstrado o 

atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para 

fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade 

“in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 3. O valor 

indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor 

sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva”. (Ap 

158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). 

Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONDENAÇÃO CONSTRUTORA PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS 

MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO 

INJUSTIFICADO PARA ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU 

A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. 

É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos 

pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 

fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 

acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTW PROCEDENTE a presente 

para CONDENAR a demandada a indenizar a parte requerente pelos 

prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter 

preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir 

que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), importância que considero ponderada e razoável, 

capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENAR ao 

pagamento da importância prevista na cláusula 14ª e seguintes em 

desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) 

Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de março de 2020.. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010056-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR SIRIO VILA REAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0010056-30.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ISMAR SIRIO VILA REAL 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA, GOLD 

YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM PEDIDO DE LIMINAR interposta por ISMAR SIRIO VILA REAL em face 

de PDG REALITY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A e GOLD YELLOW 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando que firmou com as rés contrato de compra e venda de bem 

imóvel, e que em razão do inadimplemento das construtoras, ajuizou ação 

para realizar o depósito judicial do valor da parcela contratual que tinha em 

aberto, que fora deferido no despacho inicial em sede liminar. Contudo, 

relata que teve seu nome inscrito pelas rés nos cadastros de proteção ao 

crédito (SERASA), sendo que ainda havia pendencia processual, razão 

pela qual ajuizou a presente ação requerendo seja a ré seja condenada ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, concernente 

na repetição do valor indevidamente cobrado, os valores gastos para 

contratação de advogado e danos morais. Tutela antecipada deferida ID. 

28453661. Com a inicial anexa documentos. Citada, as rés apresentam 

Contestação ID. 28453666. A parte autora impugnou a Contestação ID. 

28453867. Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, comparece a parte autora requerendo o julgamento antecipado 

da lide enquanto que as requeridas informaram não terem interesse na 

produção de mais provas. É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

meta 02 - CNJ, pelo que procedo ao julgamento. Primeiramente, tratando-se 

de processo de conhecimento que demanda quantia ilíquida, como é o 

caso dos autos, a ação terá seu prosseguimento normal, sendo 

desnecessária a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, 

conforme preceitua o citado artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005. “Art. 6o A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” A 

propósito, decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO - AÇÃO 

QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA - AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA - DECISÃO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO 

AGRAVANTE/FALIDO. 1. A decretação da falência, a despeito de 

instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a 

atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido 

ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se 

forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as 

regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão 

no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)” (AgRg 

no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). Destaquei. No mesmo sentido 

precedente do TJRS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIDO. 

ENQUANTO NÃO CONSTITUÍDO O TÍTULO JUDICIAL ESTÁ-SE DIANTE DE 

DEMANADA QUE SE REVESTE DE NATUREZA DE CONHECIMENTO. 

COMPETÊNCIA FIRMADA NO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO MONITÓRIA 

PARA O SEU PROCESSAMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 6º, § 

1º, DA LEI Nº 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70063942874, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Menegat, Julgado em 17/03/2015). “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA AÇÃO. Não havendo liquidez e certeza do crédito 

pretendido, porquanto ainda na fase de conhecimento a ação, pendente a 

prolação de sentença, a hipótese se enquadra na exceção prevista no 

§1º do art.6º, da Lei.11.101/2005, não sendo ainda o processo passível 

de suspensão. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70063455125, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 27/03/2015). Dessa forma, 

INDEFIRO o petitório de ID. 28453873, e determino o regular 

prosseguimento do feito até eventual liquidação do débito. O caso em tela 

versa sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de forma 

indevida ao Requerente, que teve seu nome inscrito no Cadastro de 

Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, a hipótese trata de relação de 

consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 – norma de 

ordem pública e de interesse social –, uma vez que a autora e a ré 

enquadram-se na condição de consumidora por equiparação e prestadora 

de serviços (Arts. 2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação 

dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da 

vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva, bem como dos deveres 

de lealdade, confiança e cooperação. Tratando-se de relação de 

consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7º, parágrafo 

único e 18, estabelecem a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação 

efetiva das empresas ré no evento. As requeridas, embora tenham 

apresentado defesa, o fizeram sem impugnar os fatos articulados pela 

parte contrária, sendo praticamente genérica a defesa apresentada. 

Sendo assim, diante da ausência de impugnação específica, resta 

incontroversa a ocorrência da negativação indevida, gerando o dever de 

indenizar. Conforme se depreende das narrativas e documentos 

acostados aos autos, Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PARTE RÉ. FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076640077, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70076640077 RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 

25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/04/2018). Destaquei. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IGUALMENTE GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO 

DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Banco do 

Brasil ingressou com ação de cobrança para ver os Apelantes 

condenados a pagar o débito do contrato de adesão de produtos pessoa 

jurídica nº. 006.803.389, no valor de R$ 73.514,96. 2. O Recorrente 

apresentou defesa argumentando que a sua inadimplência teve origem 

nas cobranças indevidas realizadas pela instituição financeira. Asseverou 

que o contrato objeto de discussão apresentava cláusulas abusivas, 

prevendo taxas de juros superiores ao permitido e cumuladas com a 

atualização pela TR, anatocismo e comissões ilegítimas. 3. O magistrado 

considerou que os Recorrentes apresentaram defesa genérica, não se 

desincumbindo do ônus de impugnar precisamente os fatos articulados na 

Inicial e de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Autor. 4. O art. 302 do CPC/1973estabelecia que era dever do 

réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, 

presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. No mesmo sentido 

está o art. 341 do Novo Código de Processo Civil. 5. Analisando-se a 

contestação, percebe-se que, de fato, os Réus alegaram que os juros, 

taxas e comissões foram aplicados de forma exorbitante, porém, não 

especificaram o percentual que teria sido aplicado e qual seria o devido, 

nem mencionaram o tipo de comissão que estaria sendo ilegalmente 

aplicada, ou a que taxa se referiam como ilegal. 6. Recurso desprovido. 

Sentença mantida. (TJ-PE - APL: 4022044 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 24/05/2017, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/06/2017). Destaquei. Noutras 

palavras, não há sequer como apurar a origem do débito perseguido pelas 

requeridas, que ensejou a inscrição do nome da autora, pois a ré não 

trouxe qualquer argumentação a fim de rebater as trazidas na inicial. 

Dessa forma, restou incontroverso que a parte autora sofreu constrição 

ilegal e abusiva, nascendo para a parte requerida o dever de indenizar 

pelo ato ilícito. Ressalte-se que em se tratando de Fornecedor de 

Serviços/Produtos, qual possui responsabilidade objetiva, responderá 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Só 
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o fato de ter a parte autora sofrido constrição irregular à mando da 

requerida, por si só, já causa abalo moral. Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - 

EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011) destaquei. Quanto à repetição do indébito, prevê o art. 42 do 

CDC, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 

In casu, não verifico a existência de pagamento indevido ou em excesso, 

e sim a negativação indevida do nome da parte autora em lista de proteção 

ao crédito. Nesse diapasão, não obstante o direito reconhecido à 

indenização por dano moral, entendo que não é o caso de repetição de 

indébito em dobro. Por fim, concernente aos valores gastos com 

honorários advocatícios contratuais decorrentes da ação proposta, o 

reembolso de tal verba não pode prosperar. Cabe salientar que não se 

justifica o fundamento de que a necessidade da contratação de advogado 

para patrocinar causa tenha causado prejuízos de ordem material, posto 

que se não tivesse condições de arcar com tais ônus, bastaria para tanto 

solicitar os auspícios da gratuidade judiciária. Ademais, a relação 

contratual existente entre o cliente e seu advogado não cria direito ou 

obrigações para terceiros. Além do mais, inexiste previsão legal para o 

ressarcimento de honorários advocatícios contratados pela parte, 

porquanto essa verba não está incluída no rol das despesas previstas no 

art. 85 do CPC, que regulamenta a questão, ao contrário dos honorários 

sucumbenciais. Por fim, urge frisar que tal fato desencadearia, a cada 

processo ajuizado, uma nova demanda para se cobrar os honorários do 

processo anterior, transformando o Judiciário em palco para inúmeras 

cobranças da referida verba. A propósito, assim já restou decidido pela 

16ª Câmara Cível do TJ-MG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - 

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO 

COMPRADOR - NÃO IMPLEMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INDENIZAÇÃO DESCABIDA. A parte 

compradora do bem efetivamente tem a obrigação de realizar o registro da 

transferência e, desse modo, se devidamente notificada para cumprir a 

ordem, não a implementa, evidente a procedência do pedido lançado na 

ação cominatória tendente a impor à referida o seu cumprimento, sendo 

ainda devida a reparação pelos danos materiais perpetrados em 

decorrência de sua atuação. Não se verifica no ordenamento jurídico 

qualquer permissivo legal que imponha a um litigante o custeio dos 

honorários contratuais ajustados entre a outra parte e seu advogado, 

ainda que perca a demanda, diferentemente do que ocorre com os 

honorários de sucumbência, por exemplo, os quais por expressa dicção 

legal devem ser suportados pela parte vencida na lide (artigo 20, CPC). O 

acertamento prévio dos honorários contratuais entre parte e seu 

advogado é ato privativamente negocial entre eles, e não pode ser 

considerado dano como conseqüência de eventual inadimplemento 

contratual, ou seja, com a acepção jurídica que autoriza ressarcimento 

pela parte que teve ou que terá em favor de si ajuizada a ação, na forma 

dos artigos 186, 389, 395, 404 e 927, todos do Código Civil vigente. Até 

porque do contrário estar-se-ia por via reflexa responsabilizando 

economicamente o sujeito por um ato negocial do qual não participou e ao 

qual não aderiu, violando, destarte, o princípio contratual da relatividade. 

(Apelação Cível 1.0024.10.255131-4/001, Relator (a): Des.(a) Otávio 

Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/07/2014) (destaquei). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IM POSSIBILIDADE. MULTA 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do 

CDC, nos casos em que a cobrança procedida, inicialmente, tem respaldo 

no contrato, não comprovada a mãe fé da credora. 2. A relação contratual 

havida entre o cliente e seu advogado não cria direito ou obrigações para 

terceiros, sendo absolutamente descabida a pretensão do vencedor de 

ver-se ressarcido pela parte contrário quanto ao dispêndio de tal verba. 3. 

Não havendo prova do dano moral alegado, não há que se falar em 

indenização. 4. O fato de haver previsão contratual impondo multa por 

rescisão somente quanto a uma das partes não torna esta cláusula por si 

só ilícita ou abusiva, já que, em contrapartida, esta parte é beneficiada 

com outras vantagens, sendo descabida a inversão do ônus da multa. 5. 

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros 

do art. 20 do CPC, de forma a remunerar dignamente a profissão de 

advogado. (Apelação Cível 1.0024.11.203161-2/001, Relator (a): Des.(a) 

Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/06/2014) (destaquei). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. OFICIE-SE o SERASA e SPC para baixa da restrição existente 

no nome da parte autora até a adoção por parte da requerida das medidas 

necessárias para tanto, no que tange à prestação de contas. CONDENO, 

ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a 

arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o 

§§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013054-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASCINDINO JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0013054-68.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ASCINDINO JOAO DA SILVA REU: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S.A., M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE PRECEITO COMNINATÓRIO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por 

ASCINDINO JOÃO DA SILVA em face de VERO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A e M. GARZON EUGENIO 

EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificados nos 
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autos, alegando que firmou com as requeridas Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em 26.02.2013, tendo 

como objeto a unidade autônoma do Empreendimento denominado “Vero”, 

apto 1306, Torre Dom Bosco, pelo valor de R$ 348.475,52 e prazo de 

entrega para Janeiro de 2015. Relata que foi coagido pelas rés a pagar a 

taxa de corretagem no valor de R$ 17.423,78, posto que se não pagasse 

o negócio não seria realizado, invocando uma cláusula contratual para 

tanto. Informa, ainda, que se deslocou até o estande da ré, e portanto, não 

houve a prestação do serviço de corretagem. Segue relatando que, por 

meio de aditivo, realizou a alteração da unidade autônoma, da nº. 1306 

para nº. 401, mas decorrido o prazo para entrega o imóvel, em 

Janeiro/2015, este não havia sido concluído, sendo concluído somente em 

Dezembro/2015, mas ao receber as chaves percebeu que o imóvel não 

condizia com o descrito no contrato, pelo que o autor rejeitou a entrega 

das chaves, pelo que requer seja realizada, preliminarmente, a 

adequação/construção do imóvel conforme o previsto no contrato de 

compra e venda e aditivo, indenização por danos morais e materiais em 

razão do atraso na entrega, restituição da taxa de corretagem paga 

indevidamente, bem como a taxa de condomínio e, por último, a 

condenação ao pagamento de multa contratual em razão da mora. Tutela 

Antecipada postergada ID. 28357085. Contestação apresentada pelas rés 

VERO e CONSTRUTORA LOPES S.A ao ID. 28357259, defendendo 

preliminarmente a ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo, 

haja vista que não participaram do contrato de compra e venda, bem como 

suscita a prescrição da pretensão de ressarcimento da taxa de 

corretagem. No mérito, defendem a inexistência de atraso e a legalidade 

das cláusulas contratuais, bem como o negócio realizado. Ao ID. 

28357275 foi certificado o decurso de prazo do Réu M. Garzon para 

Contestação a ação. Ao ID. 28357277 foi certificado o decurso de prazo 

para a parte autora impugnar a contestação. Instadas a especificarem as 

provas que pretendessem produzir, as partes se mantiveram inertes. É o 

relatório. Decido. A análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, VII, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: VII - as preferências legais e as metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” (Destaquei). A 

requerida Construtora Lopes S.A alega que não faz parte do negócio 

jurídico reclamado pelo autor, não tendo qualquer obrigação ou 

responsabilidade em decorrência deste contrato que possa ensejar-lhe 

obrigação de compor a lide e responder pelo resultado da mesma, 

afirmando ser ilegítima para figurar no polo passivo, vez que a relação se 

deu única e exclusivamente com a ré VERO Empreendimentos Imobiliários 

S.A. Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos 

quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se 

submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 

120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – 

negritei) Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor nos arts. 7º, parágrafo único e 18, estabelecem a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva das empresas ré no 

evento, mesmo porque, conforme se vê no Contrato anexado pela própria 

ré ao ID. 28357266, o que já indica sua participação, existe a indicação 

das demais, sendo todas legítimas a figurarem no polo passivo da lide. 

Ainda preliminarmente, alega a requerida que a reparação civil por suposto 

pagamento indevido a título de comissão de corretagem tem o prazo 

prescricional previsto em três anos, conforme inteligência do artigo 206, 

§3º, incisos IV e V do Código Civil, portanto, estaria prescrita a pretensão. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo n. 

1.551.956-SP, definiu que incide prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), vejamos: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. A prescrição é trienal, 

nos termos do artigo art. 206, § 3º, IV, CC e precedente do STJ (REsp 

1.551.956/SP). Prescrita a pretensão. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJ-RS - AC: 70074555186 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 19/07/2018). Destaquei. “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE 

VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 

DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção 

no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão 

de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO 

CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, 

tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração 

do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do 

recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1551956/SP, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Destaquei. Considerando que o 

pagamento data de 26.02.2013 conforme documentos de ID. 28357266, e 

que a ação foi proposta em 14.04.2016 ID. 28351690, há de se 

reconhecer que houve a prescrição da pretensão de ressarcimento, pelo 

que RECONHEÇO a prescrição da pretensão de ressarcimento dos 

valores pagos a título de comissão de corretagem. Conforme consignado, 

a ação foi ajuizada em decorrência de suposto atraso na entrega do 

imóvel que a (s) requerida (s) vendeu à (s) parte (s) promovente (s). Da 

leitura dos autos, verifica-se que fora celebrado entre as partes contrato 

de compra e venda de bem imóvel, que previa a conclusão do 

empreendimento para Janeiro/2015, acrescidos mais 180 (cento e oitenta) 

dias para entrega das chaves, tendo então como marco final o mês de 

Julho/2015. Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega da obra 

por até 180 dias (cento e oitenta) prevista, afigura-se lícita, vez que 

estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de conhecimento 

público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais 

como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, 

repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na 

definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que 

envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - 

CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - 

PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - 

QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 

DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no 

contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da 

obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de 

empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa 

prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento 

contratual se a entrega ocorrer dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 

76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos 

Filho, j. 30.07.2014 – negritei) Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria 

afeta aos condomínios e as incorporações imobiliárias, legitima a previsão 

contratual de prazos e prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de 

imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá 

ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme 

adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador 

(VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o 

construtor. (...) § 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das 

obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação”. Do conjunto 

probatório dos autos, verifica-se que a construtora requerida não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não trazendo aos autos a data em 

que houve a efetiva entrega do imóvel, pelo que deve ser reconhecido o 

atraso desde Agosto/2015. Frise-se ainda que a simples emissão da Carta 

de Habite-se não configura a entrega do imóvel, somente constitui uma 

referência de que este “poderia” ser entregue, mas não caracteriza o 

cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega do imóvel se dá 
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mediante o recebimento das chaves pelo adquirente, ônus que competia 

às rés comprovarem. Há de se ressaltar que, constatado o atraso, não 

pode ser cobrada taxa de condomínio antes da entrega de chaves. 

Apenas a partir da entrega das chaves é que o novo proprietário é 

responsável pelas taxas de condomínio. Eis o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE 

PELAS TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO 

IMÓVEL. ÔNUS DA INCORPORADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. A construtora ou incorporadora é parte legítima para integrar 

o polo passivo da demanda em que se busca o recebimento das taxas 

condominiais em atraso, enquanto o promitente comprador não for imitido 

na posse da unidade imobiliária. 2. Tendo a construtora/incorporadora 

dado causa ao atraso na entrega da unidade, a cláusula contratual que 

dispõe acerca das responsabilidades por taxas e encargos deve ser 

interpretada em favor do consumidor. Por conseguinte, a data alternativa 

que melhor ajusta à hipótese, é da entrega das chaves, momento em que o 

promitente comprador passa efetivamente a usufruir do imóvel. 3. Recurso 

conhecido e desprovido”. TJ-DF - Apelação Cível: APC 20140111612429. 

Processo:APC 20140111612429. Relator (a):Gilberto Pereira de Oliveira. 

J u l g a m e n t o :  0 7 / 1 0 / 2 0 1 5  Ó r g ã o  J u l g a d o r :  3 ª  T u r m a 

CívelPublicação:Publicado no DJE : 16/10/2015 . Pág.: 156. Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

ATRASO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - LEGALIDADE DO 

PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS - INVERSÃO DA MULTA A 

FAVOR DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA 

CONTRATUAL COM OS LUCROS CESSANTES - TAXAS DE CONDOMÍNIO - 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO 

IMÓVEL. 1. A previsão contratual de contagem do prazo de tolerância em 

dias úteis não é abusiva, tendo em vista a magnitude da obra e os 

percalços enfrentados em construções de longo prazo. 2. Em atenção ao 

Código de Defesa do Consumidor e ao equilíbrio contratual, inverte-se a 

multa moratória estipulada apenas contra o consumidor (REsp 

955.134/SC). 3. Não há óbice à cumulação da multa moratória e lucros 

cessantes, pois enquanto aquela visa punir o devedor que retarda o 

cumprimento da obrigação ou a presta de modo diverso do estipulado, 

estes têm por objeto a compensação do credor pelo que ele deixou de 

ganhar, em razão da mora do devedor. 4. As taxas de condomínio são de 

responsabilidade da construtora até a entrega das chaves ao comprador. 

5. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao 

apelo da ré”. (Acórdão n.882879, 20140111265412APC, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 05/08/2015. Pág.: 162). 

Destaquei. A propósito: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 

COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE 

DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 

FORMA SIMPLES. 1. A relação jurídica havida entre as partes no contrato 

de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, sujeitando-se 

às regras previstas nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 2. O pagamento das taxas de condomínio e tributos 

incidentes sobre o imóvel é de responsabilidade da construtora até a 

efetiva entrega das chaves ao adquirente. 3. A devolução de parcelas 

cobradas, em dobro, depende da demonstração da má-fé na cobrança, 

sendo inviável quando pautada em cláusula contratual, ainda que 

declarada nula. 4. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso da parte 

ré improvido”. (Acórdão n.811730, 20131210035828APC, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

27/08/2014. Pág.: 199). Destaquei. Conforme exposto, é devida a 

restituição das taxas de condomínio pagas antes da entrega das chaves, 

todavia na forma simples, considerando que não foi comprovada má-fé da 

requerida em efetuar a cobrança. Sobre a possibilidade de condenação na 

Cláusula penal e pagamento de indenização por lucros cessantes, em 

recente julgamento de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no 

sentido ser possível, afastando-se a indenização por lucros cessantes, 

vejamos: “Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de 

indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida 

em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros 

cessantes.” No caso em tela, existe no contrato cláusula penal, a 6.8 ID. 

28357068, sendo assim, havendo expressa previsão contratual de multa 

para a construtora em caso de atraso, não há que se falar em 

condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois, configuraria bis in 

idem, haja vista que o fato gerador de ambas as condenações seria a 

mesma, qual seja, a mora na entrega do imóvel. Quanto ao dano moral, 

assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao patrimônio jurídico 

materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento 

que rege os princípios morais tutelados pelo direito". (Dano Moral - 

Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda tiragem, 1.998).” O 

dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, 

como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, 

dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa 

humana. Embora o STJ tenha entendido que a indenização por danos 

morais decorrente do atraso na entrega do imóvel não possui caráter 

absoluto e não é presumível (RECURSO ESPECIAL 2016/0253093-5), no 

caso em discussão houve atraso considerável, extrapolando o prazo 

contratualmente ajustado, gerando frustração das expectativas de 

melhoria de qualidade de vida. Portanto, é inegável que os danos 

causados ao (s) autor (es) e o nexo de causalidade entre a ação e o 

dano, impõe a (s) requerida (s) o dever de indenizar (em) com base na 

responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, seja com 

fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com base no artigo 927, 

parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 do CDC. É sempre 

útil lembrar que a responsabilidade que incide o fornecedor de serviços e 

produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 8.078/90, objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal 

Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é competente para apreciar 

demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que 

mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a 

Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 

6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). 2. Demonstrado o 

atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para 

fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade 

“in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo. 3. O valor 

indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor 

sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva”. (Ap 

158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). 

Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONDENAÇÃO CONSTRUTORA PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS 

MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO 

INJUSTIFICADO PARA ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER 

DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU 

A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. 

É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos 

pelo comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 

fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 

acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 
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CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quanto ao pedido de 

construção e adequação do apartamento conforme o estabelecido no 

contrato de Compra e Venda, considerando a inversão do ônus 

probatório, incumbia à requerida trazer aos autos comprovante de entrega 

do imóvel conforme o contrato, com a anuência do comprador, o que não 

foi feito, razão pela qual há de se reconhecer a falha na prestação do 

serviço e a procedência do pedido. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito para CONDENAR as rés: A indenizar a parte autora 

pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter 

preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir 

que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Ao pagamento previsto na cláusula 6.8 e seguintes em favor da 

parte autora, pelo descumprimento contratual. Ao ressarcimento dos 

valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a 

entrega das chaves, acrescido de correção monetária e juros moratórios 

de 12% ao ano desde cada desembolso. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do 

artigo 85, §§ 2.º e 8º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016196-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAICA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT21145-O (ADVOGADO(A))

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0016196-80.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN 

JUNIOR, MONICA BARRETO ARANTES JOUAN ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI, HESA 115 - 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA 

interposta por MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR em face de 

HELBOR – HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que em 31.05.2012 firmaram com os 

requeridos Contrato de Compra e Venda para aquisição de um imóvel 

residencial na planta, fixado ao preço de R$ 557.200,00 (quinhentos e 

cinquenta e sete mil e duzentos reais). Mas, a valoração prometida não se 

agregou ao bem. Afirmam que, por uma série de fatores não desejam mais 

o imóvel, sendo que desde Março/2015 manifestaram a intenção e vontade 

de rescindir o contrato, mas não lograram êxito na solução amigável do 

conflito. Relatam que, foram feitos 40 pagamentos totalizando a 

incontroversa quantia de R$ 77.392,38 (setenta e sete mil trezentos e 

noventa e dois reais e trinta e oito centavos), e que a requerida se recusa 

a devolve-los, que já tentou resolver o impasse administrativamente 

diversas vezes. Relata que a ré fez uso destorcido dos índices de 

atualização e demais reajustes para benefício próprio, retendo o 
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percentual de 47,29% do pagamento efetuado. Diante disso postula em 

liminar a devolução dos valores pagos, enquanto que no mérito busca a 

rescisão do contrato, indenização por danos morais e materiais, além da 

confirmação da tutela com a restituição dos valores pagos. Com a inicial 

anexa documentos. Antecipação de Tutela indeferida ID. 28055747. 

Devidamente citado, o requerido apresenta Contestação ID. 28055753, 

defendendo em síntese a legalidade das disposições contratuais, e a 

retenção perpetrada, visto que amparada por cláusula do contrato. 

Defende ainda a inexistência de Danos Morais, bem como a desobrigação 

em ressarcir os valores pagos ao Advogado. Impugnação apresentada ID. 

28055761. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a 

parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo incluso na Meta 02-CNJ, pelo que procedo 

ao julgamento. É patente que a relação havida entre as partes é relação de 

consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Nesse passo, a legislação brasileira, além da 

doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, 

adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. 

Octaviano Martins: “Inobstante serem detectados inúmeros entendimentos 

diversos acerca do exato alcance do conceito de vulnerabilidade, 

prepondera a exegese que sustenta dever ser a vulnerabilidade 

compreendida no sentido técnico, jurídico e socioeconômico”. Sendo 

assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os 

seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação 

consumerista correspondente. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Busca 

a parte autora a rescisão do contrato realizado com a ré e a restituição 

integral dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e 

morais. O réu argumenta que os valores à serem devolvidos devem 

respeitar as cláusulas do contrato, que foram acordadas entre si. Tendo a 

parte autora optado, então, pela rescisão, cabe à esta arcar com suas 

consequências. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor 

estabelece no art. 53 que “nos contratos de compra e venda de móveis ou 

imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 

fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas 

que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do 

credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato 

e a retomada do produto alienado”. E de outro lado o Código Civil é claro ao 

afirmar no art. 389 que “não cumprida a obrigação, responde o devedor 

por perdas e danos”. Outrossim, nos termos do art. 51, IV, do mesmo 

Código, são nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade”. Entre as disposições abusivas podem ser lembradas aquelas 

que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A cláusula 13.5 do contrato 

prevê: “13.5: Em ocorrendo a rescisão por inadimplemento contratual do(s) 

COMPRADOR(ES), ele perderá a titulo de indenização prefixada, 20% 

(vinte por cento) da quantia paga por conta do preço.” O Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, acompanhado pelas Jurisprudências, tem admitido a 

retenção, pelo promitente vendedor, de porcentagem do valor que lhe já foi 

pago, para o fim de compensar os prejuízos decorrentes da rescisão e 

utilização do imóvel, bem como, os encargos administrativos suportados 

que, sendo notórios, independem de prova. Não se olvida que a parte 

responsável pela rescisão do contrato responde pelas perdas e danos 

(art. 389 do CC). Ocorre que, embora imputável ao compromissário 

comprador o desfazimento da avença, o perdimento da integralidade do 

que pagou reputa-se oneroso. Em consideração à parte que foi paga se 

mostra adequada a retenção de 20%, suficiente a compensar os 

encargos administrativos, as despesas administrativas inerentes a essa 

espécie de contrato e as perdas e danos devidas pela rescisão por opção 

do comprador. Referido percentual de retenção, de todo modo, está de 

acordo com aquele adotado por esta Câmara e pela jurisprudência que se 

formou a respeito do tema, sobretudo do Egrégio Superior Tribunal de 

justiça: STJ - AgInt no AgRg no AREsp 816434/DF - rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE -DJe 06/10/2016; STJ - AgRg no AREsp 807880/DF - 

rel. Ministro RAUL ARAÚJO - j. 19/04/2016; STJ - AgRg no REsp 

927433/DF - rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 28/02/2012; STJ - 

AgRg no AREsp 730520/DF - rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 

28/08/2015. Nesse ponto, importante destacar que a parte autora 

comprova que fez pagamentos na quantia total de R$ 77.392,38 (setenta e 

sete mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), assim, 

deve ser retido somente o percentual de 20% (vinte por cento) pela ré, 

devendo o restante ser devolvido à autora. É sabido que para a 

configuração da responsabilidade civil e, a consequente obrigação de 

indenizar, é imperativa a ocorrência de um dano e que este prejuízo tenha 

sido provocado por uma conduta dolosa ou culposa do ofensor, bem como 

que entre elas esteja o nexo de causalidade. Quanto ao dano, tem-se que, 

sem a sua prova, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano 

pode ser material (sentido estrito), simplesmente moral, ou seja, sem 

repercussão na órbita financeira do ofendido (sentido amplo), ou, ainda, 

cumulativamente, material e moral, conforme entendimento consolidado 

pela Súmula n. 37 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao 

nexo causal, para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova 

da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão do 

agente, e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um 

dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou 

da atitude do réu, o pedido de indenização, formulado por aquela, deverá 

ser julgado improcedente. Assim, apenas se restarem comprovados 

esses três elementos é que surgirá o dever de indenizar. No caso, não há 

qualquer prova da ocorrência de atos/fatos que tenham ferido a esfera 

íntima da parte autora, de tal modo que não restou demonstrado o dano, 

pelo que deve ser indeferido o pedido. Por fim, concernente aos valores 

gastos com honorários advocatícios contratuais decorrentes da ação 

proposta, o reembolso de tal verba não pode prosperar. Cabe salientar 

que não se justifica o fundamento de que a necessidade da contratação 

de advogado para patrocinar causa tenha causado prejuízos de ordem 

material, posto que se não tivesse condições de arcar com tais ônus, 

bastaria para tanto solicitar os auspícios da gratuidade judiciária. Ademais, 

a relação contratual existente entre o cliente e seu advogado não cria 

direito ou obrigações para terceiros. Além do mais, inexiste previsão legal 

para o ressarcimento de honorários advocatícios contratados pela parte, 

porquanto essa verba não está incluída no rol das despesas previstas no 

art. 85 do CPC, que regulamenta a questão, ao contrário dos honorários 

sucumbenciais. Por fim, urge frisar que tal fato desencadearia, a cada 

processo ajuizado, uma nova demanda para se cobrar os honorários do 

processo anterior, transformando o Judiciário em palco para inúmeras 

cobranças da referida verba. A propósito, assim já restou decidido pela 

16ª Câmara Cível do TJ-MG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - 

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO 

COMPRADOR - NÃO IMPLEMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INDENIZAÇÃO DESCABIDA. A parte 

compradora do bem efetivamente tem a obrigação de realizar o registro da 

transferência e, desse modo, se devidamente notificada para cumprir a 

ordem, não a implementa, evidente a procedência do pedido lançado na 

ação cominatória tendente a impor à referida o seu cumprimento, sendo 

ainda devida a reparação pelos danos materiais perpetrados em 

decorrência de sua atuação. Não se verifica no ordenamento jurídico 

qualquer permissivo legal que imponha a um litigante o custeio dos 

honorários contratuais ajustados entre a outra parte e seu advogado, 

ainda que perca a demanda, diferentemente do que ocorre com os 

honorários de sucumbência, por exemplo, os quais por expressa dicção 

legal devem ser suportados pela parte vencida na lide (artigo 20, CPC). O 

acertamento prévio dos honorários contratuais entre parte e seu 

advogado é ato privativamente negocial entre eles, e não pode ser 

considerado dano como conseqüência de eventual inadimplemento 

contratual, ou seja, com a acepção jurídica que autoriza ressarcimento 

pela parte que teve ou que terá em favor de si ajuizada a ação, na forma 

dos artigos 186, 389, 395, 404 e 927, todos do Código Civil vigente. Até 

porque do contrário estar-se-ia por via reflexa responsabilizando 

economicamente o sujeito por um ato negocial do qual não participou e ao 

qual não aderiu, violando, destarte, o princípio contratual da relatividade. 
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(Apelação Cível 1.0024.10.255131-4/001, Relator (a): Des.(a) Otávio 

Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/07/2014) (destaquei). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IM POSSIBILIDADE. MULTA 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do 

CDC, nos casos em que a cobrança procedida, inicialmente, tem respaldo 

no contrato, não comprovada a mãe fé da credora. 2. A relação contratual 

havida entre o cliente e seu advogado não cria direito ou obrigações para 

terceiros, sendo absolutamente descabida a pretensão do vencedor de 

ver-se ressarcido pela parte contrário quanto ao dispêndio de tal verba. 3. 

Não havendo prova do dano moral alegado, não há que se falar em 

indenização. 4. O fato de haver previsão contratual impondo multa por 

rescisão somente quanto a uma das partes não torna esta cláusula por si 

só ilícita ou abusiva, já que, em contrapartida, esta parte é beneficiada 

com outras vantagens, sendo descabida a inversão do ônus da multa. 5. 

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros 

do art. 20 do CPC, de forma a remunerar dignamente a profissão de 

advogado. (Apelação Cível 1.0024.11.203161-2/001, Relator (a): Des.(a) 

Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/06/2014) (destaquei). Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para DECLARAR a 

rescisão do contrato por opção da parte autora, e a retenção de 20% 

(vinte por cento) dos valores pagos (R$ 77.392,38), devendo o restante 

ser liberado em favor da autora, cujos valores deverão ser corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do vencimento. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 

85, §§ 2.º e 8º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1013575-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

REJAINE DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013575-54.2020 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011121-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1011121-09.2017 Proceda-se a habilitação 

do advogado do executado nos autos como postulado no ID 7842035. 

Intime-se o exequente para se manifestar sobre pedido de parcelamento 

de débito e comprovantes de ID 7842025, 7842046, 8758993 e 8759011, 

nos termos do art. 916, §1º do NCPC, no prazo de cinco dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de setembro de 2017. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017494-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028539-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016369-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE FATIMA LEMES ALMECER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006621-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PERES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021-O (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACICLIN CLINICA DE IMUNIZACOES DE CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerente/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACICLIN CLINICA DE IMUNIZACOES DE CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026020-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (EXECUTADO)

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM OCTAVIO ROLIM FERRAZ OAB - SP251482-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0026020-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEILA CRISTINA DE SOUZA CUNHA EXECUTADO: CONSTRUTORA LOPES 

S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA Visto. Proceda-se a secretaria 

a juntada na íntegra do Acórdão de ID 26905204. No mais, trata-se de 

cumprimento de sentença (ID 27838635), assim, procedam-se as 

alterações necessárias. Intime-se os executados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagarem o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 0002336-52.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIS IONE ZAPELA (AUTOR(A))

ANTONIO GONCALVES GALLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT6076-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO GUEDES MAXIMILIANO OAB - MT3071-O (ADVOGADO(A))

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT3321-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO OAB - MT5905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que transcorreu em branco o prazo conferido na intimação de fls 

409 (id.27048087). Assim, impulsiono o feito a fim de que seja realizada a 

intimação pessoal dos autores para que deem andamento no feito sob 

pena de extinção, nos moldes do que determina o artigo 1.282 da 

CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054979-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. P. D. O. (AUTOR(A))

FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054979-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. G. P. D. O., FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA REU: UNIMED 
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CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Diante do disposto 

na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30567475, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 13/07/2020 às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055177-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA AMORIM DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055177-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESARINA AMORIM DE SIQUEIRA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 

249/2020 e conforme certificado ID 30567476, necessária se faz a 

REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o dia 13/07/2020 às 

09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054618-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054618-05.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DINIZ ALENCASTRO CORREA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30529095, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 13/07/2020 às 10h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052961-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052961-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme certificado ID 30529092, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de conciliação para o 

dia 13/07/2020 às 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049664-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA FERNANDA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049664-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELLA FERNANDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 

e conforme certificado ID 30566506, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO 

da audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 11h15min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046750-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BATESSOTO (AUTOR(A))

FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA MARLENE GOMES (AUTOR(A))

MARIA AUGUSTA SILVA DALTRO XAVIER (AUTOR(A))

NYLCE MEYRE DA SILVA (AUTOR(A))

SUZENIL MARIA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

ELIANE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ELISA DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

JANE ISABEL DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CANDIDA FERREIRA (AUTOR(A))

ZENAIDE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

EUNICE DALVA CAMPOS DE MORAES (AUTOR(A))

AROLDO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

ANTONIO RAMOS DE MORAES (AUTOR(A))

ALAIS OTAVIANO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046750-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MARLENE GOMES, FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA, SERGIO 

BATESSOTO, SUZENIL MARIA DE SOUZA MATOS, MARIA DAS GRACAS 

AUXILIADORA DA SILVA BRITO, NYLCE MEYRE DA SILVA, MARIA 

AUGUSTA SILVA DALTRO XAVIER, MARIA CANDIDA FERREIRA, JANE 

ISABEL DE ARRUDA OLIVEIRA, MARIA ELISA DE SOUZA PINTO, ELIANE 

PINHEIRO DA SILVA, ALAIS OTAVIANO BASTOS, ANTONIO RAMOS DE 

MORAES, EUNICE DALVA CAMPOS DE MORAES, AROLDO DA COSTA 

JUNIOR, ZENAIDE APARECIDA DA SILVA 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. Defiro o pedido de ID 29586864, assim intime-se a parte 

autora para apresentar o comprovante de renda, conforme determinado 

no despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032805-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032805-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES REU: JOAO CESAR FADUL Vistos. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 20/07/2020, às 09h30min, 

que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e 

intime-se a ré para comparecer à audiência no endereço apresentado pela 

autora ID 29009552, através de oficial de justiça, nos termos da decisão 

inicial. Intime-se o autor, através de seu advogado para comparecerem à 

audiência, nos termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052774-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO WAGNER FRONJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052774-20.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM CARVALHO MORAES REQUERIDO: HOMERO 

WAGNER FRONJA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 13/07/2020, às 

10h00min 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). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054678-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELI APARECIDA MOURA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054678-75.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAXSUELI APARECIDA MOURA MACHADO REQUERIDO: 

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

13/07/2020, às 11h00min 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 do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042114-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA ARANTES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042114-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ADRIANA DA SILVA ARANTES Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 

13/07/2020, 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). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002105-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. AFONSO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002105-26.2020.8.11.0041. AUTOR: I. 

AFONSO EIRELI - ME REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Recebo a inicial. Designo o dia 13/07/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 
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quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004717-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004717-34.2020.8.11.0041. AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Recebo a 

inicial. Designo o dia 13/07/2020, às 09h00min 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). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061942-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO SERRANO OAB - SP251664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REU)

FLAVIA SALEM GONCALVES - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061942-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA REU: FLAVIA SALEM 

GONCALVES, FLAVIA SALEM GONCALVES - ME Vistos. Recebo a inicial. 

Designo o dia 13/07/2020, às 09h30min 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). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045663-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FATIMA TEREZINHA DA ROSA (AUTOR(A))

SANDRA QUINTERO (AUTOR(A))

VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDNA GARCIA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE AMORIM (AUTOR(A))

ELIZEU MARTINS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ROSA MARTINS (AUTOR(A))

DELCINO DE FREITAS (AUTOR(A))

JAQUECIANE PAULA DE CARVALHO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045663-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELCINO DE FREITAS, FATIMA TEREZINHA DA ROSA, SEBASTIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA, EDNA GARCIA, SANDRA QUINTERO, VERA LUCIA 

ALVES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA ROSA MARTINS, ELIZEU 

MARTINS, JOSE CARLOS DE AMORIM, CARLOS ALBERTO R DE 

OLIVEIRA, JAQUECIANE PAULA DE CARVALHO REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Designo o dia 14/07/2020, 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
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dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Defiro a prioridade de 

tramitação, nos moldes do art. 1.048, inciso I do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0007508-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDWARD ROSSI VILELA SILVA (TESTEMUNHA)

SOLANGE TORRES GIRARDELLI SILVA (TESTEMUNHA)

 

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) - ID. 29557370 e 29557374 , no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014410-89.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RIBEIRO BORGES (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo 

requerido de ID. 30249307, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007324-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO GRACIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora 

acerca do seguinte despacho: "Visto. Intime-se o autor para impugnar a 

contestação, no prazo de quinze dias. Cumpra-se." (Raul Santos 

Nascimento - Técnico Judiciário).

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1057394-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSENHOR TABOSA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1057394-75.2019 Vistos. Converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da autora para que apresentar cópia da segunda via 

da certidão de nascimento, onde alega que seu nome está grafado de 

forma errônea, no prazo de 5 (cinco) dias, por ser essencial ao julgamento 

do feito. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para julgamento. Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039036-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BALBINO DA SILVA FILHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039036-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO BALBINO DA SILVA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pedido de ID 23431376, assim 

expeça-se alvará em favor da ré para levantamento de 50% do valor 

depositado à título de honorários periciais. No mais, considerando a 

especialidade do caso, substituo a perita nomeada anteriormente, pelo 

perito médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom 

Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 

99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do NCPC), nos termos da decisão retro. 

Ressalta-se que ambas as partes deverão arcar com os honorários 

periciais (acórdão ID 24112284), sendo que após a entrega do laudo, fica 

autorizada a secretaria a expedição de certidão de crédito ao perito 

correspondente a 50% do valor dos honorários periciais referente a cota 

parte da parte autora. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005826-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PONTES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 19 de maio de 2020, às 14:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033591-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/11/2019, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033720-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/11/2019, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034157-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/11/2019, às 14h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028816-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo a emenda à inicial. Designo o dia 25/11/2019, às 12h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 05 de agosto de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034170-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))
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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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/11/2019, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010652-10.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT1035-O (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GRANCO DE MELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SOARES DE SOUZA OAB - MG107255-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO OAB - MT10099-O 

(ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de INTIMAR o 

autor, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, 

proceda de forma a retirar/preparar a carta precatória expedida de 

ID.30622113, instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias. Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, 

deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos 

eletrônicos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013695-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE DA SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013695-97.2020 Visto. Verifica-se o autor no tópico especifico 

intitulado “Tutela de Urgência” aduz sobre exclusão de descontos 

indevidos, entretanto, limitou-se a postular somente pela inversão do ônus 

da prova, assim intime-a para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, 

no sentido esclarecer qual o seu pedido de tutela de urgência, sob pena 

de indeferimento (art. 321, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010753-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOESTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que a parte autora apresentou um novo contrato de 

locação firmado entre as partes (Id. 24154713) e não uma minuta de 

acordo acerca desse processo, não há falar em homologação. Assim, 

intime-se a parte autora para informar se pretende desistir da demanda, 

vez que houve perda do objeto do pedido renovatório da locação, no 

prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 544705 Nr: 8169-75.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VICENTE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, diante da ocorrência de prescrição 

intercorrente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, V c/c 487, II, ambos do NCPC. Condeno o exequente 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à 

lide.Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, _____/_____/2020.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931661 Nr: 50193-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Certifico que a intimação retro fora realizada a patrono diverso daquele 

informado para a exclusividade das publicações, conforme se costata às 

flls.358 v. Assim, nos termos do artigo 206 § 4º procedo a intimação da 

parte requerida na pessoa do seu advogado, para que se manifeste nos 

autos, ante o seu retorno à primeira instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HUSSEIN HICHAM DARWISH (AUTOR(A))

H. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 005.413.161-84 

(REPRESENTANTE)

HUSSEIN HICHAM DARWISH OAB - 739.251.951-49 (REPRESENTANTE)

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004028-87.2020 Visto. H.M.D., Hussein Hicham Darwish e Giovana 

Motta Barbosa de Oliveira, ajuízam a presente Ação de Obrigação de 

Fazer Cumulada com Reparação de Danos Materiais, com Pedido de Tutela 

de Urgência em desfavor de Bradesco Saúde S.A., alegando que o menor 

H.M.D. foi diagnosticado com portador de Transtorno do Espectro Autista - 

TEA (CID F.84), sendo recomendado pela médica a realização 

acompanhamento intensivo com psicóloga pelo método Denver de 

estimulação (mínimo de 20 horas semanais), fonoaudiologia (2 horas 

semanais), terapia ocupacional (1 hora semanal) e musicoterapia (1 hora 

semanal), afirma que não foi encontrado profissionais habilitados pelo 

método Denver na rede credenciada, em Cuiabá, razão pela qual o 

tratamento está sendo realizado de forma particular, e o requerido estava 

reembolsando das despesas medicas. Narra que o requerido deixou de 

proceder ao reembolso, sob alegação de que o paciente excedeu as 

sessões de psicoterapia estipulada no contrato, razão pela qual pretende 

em sede de tutela de a tutela de urgência para que o requerido realize o 

reembolso integral de todas as terapias realizadas pelo primeiro autor, sem 

observância da limitação de sessões constante da Cláusula 3.2.3 do 

Contrato, especialmente em suas alíneas “h”, “i”, “j” e “k”, notadamente no 

que se refere à psicoterapia, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais). A requerida se manifesta através do id. 30081177 

afirmando não há o que se falar em prestação da cobertura de forma 

ilimitada, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais 

previamente fixadas. A concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelos 

autores, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência 

do pedido, vez que os autores buscam tão somente reembolso de valores, 

não ficando evidenciada prova suficiente quanto ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, ou seja, não demonstraram que a 

requerida não poderá restituir o valor pago em uma eventual sentença de 

procedência. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de 

urgência formulado pela autora. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. No mais, aguarde-se a 

audiência designada para o dia 19.05.2020, às 09:00horas, (id. 

28828460). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017494-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Corrijo de ofício o valor da causa (art. 292, § 3º, NCPC) para R$ 

6.708,51, devendo ser procedidas as alterações necessárias. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ivete Teixeira dos 

Santos Pinheiro em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que 

é usuária dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 1.708,51, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento da lide, sob pena 

de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13756228 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 30/05/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

1.708,51, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se 

não efetuado o pagamento, a autora poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência da autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 
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mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem 

como de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

acerca da dívida aqui discutida, até julgamento final da lide, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 14/08/2018, às 12h30min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028539-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Gabriela Pereira de Medeiros José de Souza em 
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desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuária dos 

serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças referentes aos 

meses de julho e agosto de 2018, nos valores de R$ 1.601,91 e R$ 

1.732,11 respectivamente, o que não condiz com sua realidade. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de 

suspender o fornecimento dos serviços, bem como de inserir o nome da 

autora nos cadastros dos inadimplentes, acerca das faturas discutidas, 

sob pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15050017 

que a ré, em 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 493,38, R$ 588,55, R$ 

745,23, R$ 403,47, etc., mas em julho e agosto de 2018, efetuou 

cobranças nas quantias de R$ 1.601,91 e R$ 1.738,11, respectivamente, 

demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia 

elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à manutenção 

da residência da autora. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel da autora, bem como de inserir o nome dela nos cadastros dos 

inadimplentes, acerca das faturas discutidas no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 6.000,00. No mais, quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 29/10/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0023011-74.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRONALDO CAMPOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0023011-74.2008.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRONALDO CAMPOS FERREIRA REU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. MIRONALDO CAMPOS FERREIRA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 21/08/2001, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 
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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 falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, e a prejudicial de mérito: prescrição. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, não vinculação ao salário mínimo, bem como 

opinou quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Houve a publicação de sentença, 

a qual restou anulada, conforme ID 26906174, sendo determinado o 

prosseguimento do feito. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

26906317 a ID 26906319). Houve a realização de perícia médica (ID 

26906398) 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 

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) Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, a ré aduz que o 

sinistro se deu em 21/08/2001 e a ação foi ajuizada em 15/09/2008, sendo, 

portanto, aplicada a contagem prescricional presente no artigo 206, §3º, 

inciso IX, do Código Civil de 2002, contando a partir de sua entrada em 

vigência (12/01/2003) o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, por 

consequência, em 12/01/2006. 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 o Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, pelo contrário, 

somente no laudo de ID 26905942 datado de 08/08/2008 é mencionada a 

debilidade permanente do membro afetado, podendo somente a partir 

desta data presumir-se a ciência do autor, 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 o autor 

foi vítima de acidente de trânsito em 21/08/2001. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MIRONALDO CAMPOS FERREIRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 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. 

Considerando que o acidente ocorreu no ano de 2001, aplica-se o 

disposto na Lei n. 6.194/74, que estabelece o seguinte: “Art. 3º. Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente 

no País - no caso de morte; b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente; c) - Até 

8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” grifo nosso A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos do artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, 

que assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II, 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 na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional 

da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as 

perdas de repercussão intensa, cinqüenta por cento para as de média 

repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de seqüelas 

residuais.” negritei Considerando que o salário mínimo deve ser o vigente 

na época do sinistro, conforme dispõe o artigo 5º, §1º da Lei 6.194/74, 

tem-se que o valor total máximo é o de R$ 7.200,00, correspondente ao 

salário mínimo vigente à época, de R$ 180,00, multiplicado em 40 vezes. 

Desse modo, considerando que a tabela utilizada neste caso é a da 

SUSEP, tem-se que a perda parcial de um dos membros superiores 

corresponde ao percentual de 70%. A perícia médica judicial atestou 75% 

de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais) é igual a R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), contudo o autor 

faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 3.780,00 (três mil setecentos e 
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oitenta reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 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: 1034157-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1034157-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO BATISTA DE JESUS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 19/04/2019, 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 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 falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação na esfera administrativa, e a carência de ação devido à 

invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega a falta de nexo de 

causalidade devido à ausência do primeiro boletim de atendimento médico, 

a ausência de comprovação da cobertura para o veículo devido a não 

identificação da placa, a imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

discorre sobre os valores da indenização, o pedido de dano moral, a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28873013). 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 pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 
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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) 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. A parte ré 

aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram apresentados, o 

que impossibilita a comprovação de que esse é coberto pelo seguro 

DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento fundamental 

ao feito, assim como não é fundamental o primeiro boletim de atendimento 

médico solicitado. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de 

indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/04/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO BATISTA DE JESUS, 

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 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$ 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 
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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: 1028816-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028816-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA, 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 04/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, 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, a constitucionalidade da medida provisória nº 

451/2008 e da lei que a sucedeu, 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 

27271437). 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 A parte ré alega ainda 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 atendimento médico 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/02/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que LAUDICE PEREIRA DE 

SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

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). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 
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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 

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 

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: 1034170-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CONCEICAO SILVA (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:

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: 1034170-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL DA CONCEICAO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL 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 17/01/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

complemento do seguro obrigatório, no valor de R$ 7.762,50, acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a ilegitimidade passiva, bem como apresentou 

impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito alega a ausência de 

prova de acidente causado por veículo automotor de via terrestre devido o 

boletim de ocorrência ter sido declarado após o acidente, informa que o 

pagamento administrativo foi feito de acordo com a lei 11.945/2009, o ônus 

probatório do autor, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

discorre acerca da prova pericial, bem como quanto à correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo seja colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e a improcedência do pedido inicial. 

Houve a realização de audiência de conciliação (ID 26449019), tendo sido 

realizada avaliação médica e apresentada manifestação da parte autora 

quanto a esta. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a 

habilitação do advogado no processo deverá ser procedida por este, nos 

termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há 

que se falar em nulidade processual caso este não cumpra o acima 

disposto. Passemos a análise das preliminares suscitadas. Quanto à 

alegação de ilegitimidade passiva, não deve prevalecer, pois é 

entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré ainda impugna o pedido de justiça gratuita apresentado pela 

autora, alegando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

sendo que o salário informado na CTPS comprova a possibilidade de arcar 

com as custas processuais. 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, o que não se 

verifica no feito, já que o valor alegado não alcança sequer 2 salários 

mínimos. Desse modo, considerando que o impugnante não promoveu 

qualquer prova nesse sentido, deve 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 
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no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas considerações, rejeito a preliminar 

de impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, 

a ré alega a ausência de prova de ter sido o acidente causado por veículo 

automotor, argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade 

policial, nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado 

somente após o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade 

a este. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso, contrariamente ao alegado pela ré. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que a narrativa do boletim de ocorrência, aliada as 

documentações de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 17/01/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta 22298363, logo faz jus ao valor remanescente de R$ 

3.037,50 (três mil trinta 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$ 3.037,50 (três mil trinta 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: 1024757-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FRANCA NASCIMENTO (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:
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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: 1024757-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO VICTOR FRANCA NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO, 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 02/10/2018, 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 necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de comprovação de entrega da documentação na esfera 

administrativa, e a carência de ação devido à invalidez do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação da cobertura 

para o veículo devido a não identificação da placa, a imprescindibilidade de 

produção de prova pericial, discorre sobre os valores da indenização, a 

necessidade de expedição de ofício ao hospital, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 26793220). 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 pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação do requerimento administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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. A parte ré 

aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram apresentados, o 

que impossibilita a comprovação de que esse é coberto pelo seguro 

DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento fundamental 

ao feito, além disso, ainda que houvesse inadimplência com relação ao 

prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o 

indivíduo, conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Quanto à alegação pela 

requerida de necessidade de expedição de ofício ao hospital, verifica-se 

que a o ônus da prova incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade 

de intervenção. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/10/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO 

possui disfunções apenas temporárias. Destaca-se que, embora 

requerido pela parte autora a desconsideração do laudo pericial 

supracitado e designação de nova perícia, sabe-se que, neste caso, a 

perícia médica é essencial ao deslinde do processo, não cabendo ao autor 

apenas por discordar da conclusão apresentada, requerer sua anulação. 

Deste modo, considerando que o laudo pericial realizado no mutirão 

quando da audiência de conciliação possui as informações necessárias e 

não sendo evidenciado pelo autor erro ou equívoco na análise do perito, 

vez que esse utilizou os documentos médicos acostados aos autos aliado 

a exame físico para elaborar o laudo, este é perfeitamente válido para ser 
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usado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado: 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) 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 promovida por João Victor 

França Nascimento 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028128-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA THAIARA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028128-43.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALMIRA THAIARA MARTINS FERREIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. VALMIRA 

THAIARA MARTINS 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 14/04/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente na esfera administrativa, e a carência de ação 

devido à invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28780386). 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 pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação pendente do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 
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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) 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 14/04/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VALMIRA THAIARA MARTINS FERREIRA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, 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). 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1039869-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA VIRGINIA NEVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVENY SOUZA METELLO TAQUES OAB - MT26481-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1039869-80.2019 Vistos Erika Virginia Neves Souza ajuíza a presente 

Ação de Retificação de Registro Civil para Inclusão de Sobrenome do 

Cônjuge, pretendendo a inclusão do sobrenome ‘Fernandes Vieira’ em seu 

registro de casamento. Com a inicial, vieram os documentos de id. 

23785355, 23785353/23735361. No parecer de id. 26134524, o órgão 

ministerial opinou pela procedência do pedido. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento e 

em razão de não existir necessidade de produção de outras provas, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Cuida-se de pedido de retificação de registro 

civil para a inclusão do sobrenome do cônjuge após o casamento. O artigo 

109 da citada lei estabelece que aquele que pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Consta 

dos autos, que a autora ao contrair o matrimônio com Judson Azevedo 

Fernandes Vieira, conforme certidão de id. 23785357, optou por manter o 

nome de solteira. O § 1º do artigo 1.565 do Código Civil estabelece que 

qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome 

do outro, sendo que tal dispositivo não deixa dúvida que o nubente, ao se 

casar, pode permanecer com o seu sobrenome de solteira, por ser uma 

opção. Ademais, não há limite temporal para o acolhimento de tal 

pretensão, conforme já decidido pelo STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

REGISTRO PÚBLICO. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO 

NOME. SOBRENOME. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO. 

DATA DE CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO. ESCOLHA POSTERIOR. 

POSSIBILIDADE. IDENTIDADE FAMILIAR. JUSTO MOTIVO. SEGURANÇA 

JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.565, § 1º, do Código Civil de 

2002 não impõe limitação temporal para a retificação do registro civil e o 

acréscimo de patronímico do outro cônjuge por retratar manifesto direito 

de personalidade. 3. A inclusão do sobrenome do outro cônjuge pode 

decorrer da dinâmica familiar e do vínculo conjugal construído 

posteriormente à fase de habilitação dos nubentes. 4. Incumbe ao Poder 
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Judiciário apreciar, no caso concreto, a conveniência da alteração do 

patronímico à luz do princípio da segurança jurídica. 5. Recurso especial 

provido.” (REsp 1648858/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019) 

Desse modo, não obstante tenha a autora, num primeiro momento, optado 

em usar o nome de solteira, nada obsta que ela possa a usar o 

patronímico do marido em momento posterior, como pleiteado nestes autos, 

principalmente por verificar que nenhum prejuízo causará a terceiros. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil e, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o Pedido de Retificação de Registro Civil de Casamento para 

determinar ao Oficial do Serviço Registra e Notarial do Distrito do Cristo Rei 

(Id. 23785357) que retifique o assento de casamento da requerente para 

que acrescentar o sobrenome de seu cônjuge ‘Fernandes Vieira’ 

passando a contar como nome de casada, Érika Virginia Neves Souza 

Fernandes Vieira, permanecendo inalterado os demais dados Sem custas 

por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários 

advocatícios, vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007432-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Francisca Maria de Carvalho ajuizou Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, ambas devidamente qualificadas nos autos, alegando 

que no dia 17/01/2019, às 20h40min, sentindo dor e febre, procurou 

atendimento e o médico não identificou a causa após examina-la (infecção 

do trato urinário de localização não especificada), e solicitou os exames 

TC - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEM TOTAL e 01 RX DO 

TÓRAX. Narra que o pedido foi negado pela ré sem qualquer justificativa, e 

teve que desembolsar o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), Requer a 

procedência da demanda para que a ré seja condenada a devolver em 

dobro o valor pago pelo exame, a título de dano material; condenada ao 

pagamento de indenização por dano moral, no valor de cem salários 

mínimos, além das verbas de sucumbência. A ré apresenta defesa (Id. 

20858693), levantando preliminar de falta de interesse de agir da autora, 

ao argumento de que ela não buscou o ressarcimento na via 

administrativa. No mérito, aduz legalidade na negativa, já que o contrato foi 

firmado antes da vigência da lei 9.656/98 e por opção da autora ele não foi 

adaptado à nova legislação; que o contrato não prevê cobertura para o 

procedimento solicitado; que não praticou qualquer ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência da 

demanda. Réplica no arquivo de Id. 21081202. Instadas as partes a 

especificarem as provas (Id. 29028509), ambas se manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Ids. 29134656 e 29781870). É o relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

movida por Francisca Maria de Carvalho em desfavor da Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo falha na prestação de serviço 

de assistência à saúde pela requerida. Ressalte-se que os contratos de 

planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, 

tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do 

CDC: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. Para afastar qualquer 

dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a 

Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão”. Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames 

legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de 

nulidade das cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V 

c/c art. 51, IV do CDC). A questão também traz à tona a aplicação do 

artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as 

cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao 

consumidor. No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é 

condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 

485, VI, do NCPC). O acesso à justiça é uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, 

não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações 

quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. Ademais, 

ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais 

necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 

rejeito esta preliminar. Alega a ré que no contrato não há previsão para a 

cobertura do exame solicitado, todavia, consta que o pacto engloba 

exames complementares, e serviços complementares de diagnóstico e 

tratamento (cláusula I e V, Id. 20858992). Não bastasse isso, ainda que se 

admita a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 

que limitem direitos do consumidor, sabe-se que estas devem estar 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos 

termos do § 4º do artigo 54 do CDC, o que não se vislumbra na hipótese. 

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de ser abusiva a negativa de 

cobertura pelo plano de saúde de procedimento, exame, tratamento, 

medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e 

a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe 

ao médico especialista. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME 

CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não 

lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e 

técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da 

cobertura”. (STJ, AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/12/2017). Negritei. Quanto ao pedido 

de repetição do indébito, a requerente faz jus ao recebimento em dobro 

daquilo que foi pago e cobrado indevidamente, ou seja, o valor do exame 

de R$ 700,00, comprovado no arquivo de Id. 18169480, conforme 

determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: “o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos 

de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano 

justificável”. A recusa injustificada do plano de saúde em assistir o 

beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a 

reparação civil, principalmente por ser a parte consumidora 

presumidamente hipossuficiente. É suficiente, para fins de reparação por 

dano moral, a ocorrência do fato descrito, sendo desnecessária a 

demonstração da dor experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO RPG – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – 

IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR – INCIDÊNCIA 

DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO 

MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR –CUSTEIO DEVIDO – DANO 
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MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM SEGUNDO GRAU 

– REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS 

ASTREINTES – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA 

PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – 

RECURSO DA 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 

2ª APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares 

submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta 

disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se 

a favor do beneficiário do plano de saúde. ‘O acessório acompanha o 

principal. Se o plano cobre a doença do autor, eventual procedimento 

necessário ao seu tratamento, para fins de exclusão, deveria vir 

expresso. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais 

procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da 

doença para a qual o contrato preveja cobertura. Neste contexto, não 

pode o plano de saúde negar a cobertura do RPG já que embora não 

constando expressamente do contrato e não constando do rol da ANS, 

não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão 

utilizados no tratamento da doença para a qual o contrato preveja 

cobertura, modalidade ortopedia.’ (N.U 0059392-58.2018.8.11.0000, 

Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado 

em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018). A negativa de cobertura a 

procedimento médico indicado ao paciente não pode ser considerado mero 

aborrecimento, tal situação importa em tristeza profunda, sensação de 

impotência e abandono, já que representa a supremacia do fator 

econômico em detrimento do direito à vida e à saúde. Muito embora não 

haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, 

essas devem levar em conta três parâmetros básicos, a saber, 

compensação da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para a 

sociedade. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não 

suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (TJMT, 

N.U 0015038-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). Negritei. 

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição 

pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a 

extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de 

atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do 

ofensor. Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da 

razoabilidade, fixo a condenação da parte requerida no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia condizente com o caso. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação 

promovida por Francisca Maria de Carvalho em desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar a ré a devolver 

para a autora o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em dobro, a ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do 

desembolso e ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031775-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031775-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO TELES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADRIANO TELES DA 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 

31/12/2016, 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, preliminarmente, informado a ausência do autor na 

audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo, assim como pela falta de 

comprovação de entrega da documentação, a carência de ação devido à 

invalidez do boletim de ocorrência, e a ausência do laudo do IML. No mérito 

alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre 

os valores da indenização, a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 11335296). Houve a realização de perícia médica 

(ID 23666919) 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 pela ausência do 

requerimento administrativo, assim como pela falta de comprovação de 

entrega da documentação, não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 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) 
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(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência e a ausência do laudo do IML, contudo estes 

assuntos serão analisados com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que 

o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por 

isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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. A ré alega ainda o descumprimento ao 

artigo 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 devido à ausência do laudo do IML, no 

entanto, sabe-se que havendo outros meios com que se possa apurar o 

grau da lesão, este documento é dispensável no âmbito judicial. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - SEGURADORA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – LAUDO DO IML- IRRELEVÂNCIA - 

OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DOS DANOS DELE 

DECORRENTES - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A PARTIR DO SINISTRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. I- A regra instituída pelo artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da 

Lei n. 6.194/1974, que exige a apresentação do laudo do IML para o 

pagamento da indenização do seguro DPVAT, é de observância exclusiva 

para a hipótese de pedido de quitação administrativa, portanto, não há 

imprescindibilidade desse documento se por meio de outros elementos o 

juiz pode aplicar a lei ao caso concreto. II- A correção monetária é devida 

desde a data do acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o 

poder de compra do valor da indenização e, consequentemente, evitar o 

enriquecimento ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora 

incidem desde a citação.” (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, 

Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 

06/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018) negritei 

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 31/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ADRIANO TELES DA 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). 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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Processo Número: 1028686-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA LIMA ANDRADE (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 247 de 714



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028686-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABELLA LIMA ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. IZABELLA LIMA ANDRADE, 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 05/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a 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 ausência 

de interesse de agir devido à ausência de prévio requerimento 

administrativo, a ilegitimidade passiva, chamamento do feito à ordem 

devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, necessidade de depoimento pessoal da autora, bem como 

apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito alega a 

ausência de violação de direito, a ausência de prova de acidente causado 

por veículo automotor de via terrestre devido o boletim de ocorrência ter 

sido elaborado com base nas declarações do autor, discorre acerca dos 

valores da indenização em caso de condenação, do ônus probatório da 

parte autora, da prova pericial, do dano moral, da inaplicabilidade da 

inversão do ônus da prova, bem como quanto à correção monetária, aos 

juros e honorários advocatícios, requerendo seja colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e a improcedência do pedido inicial. A impugnação 

foi acostada aos autos (ID 28874821). Houve a realização de audiência de 

conciliação (ID 26502232), tendo sido realizada avaliação médica e 

apresentada manifestação das partes quanto a esta. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado no processo 

deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 

03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade processual 

caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise das 

preliminares suscitadas. Quanto à alegação de inexistência de interesse 

de agir devido à ausência de prévio requerimento administrativo, 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) 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 

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 
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267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA 

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

favor do autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 

144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova de ter sido o acidente causado por veículo automotor, 

argumentando que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas 

declarações do autor, não tendo sido presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso, contrariamente ao alegado pela ré. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/06/2019. A perícia médica judicial concluiu que IZABELLA 

LIMA ANDRADE apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em 

mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 

ser utilizado em sentença, não necessitando de complementações, 

estando o presente feito, portanto, devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

(grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 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 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. 
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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: 1016188-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016188-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO, 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 03/06/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, 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 falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo, assim como pela falta de 

comprovação de entrega da documentação, a ausência do laudo do IML, e 

a carência de ação devido à ausência de boletim de ocorrência. No mérito 

alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre 

os valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 12358329). Houve a 

realização de perícia médica (ID 24157186) 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 pela ausência do requerimento administrativo, assim 

como pela falta de comprovação de entrega da documentação, não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A ré 

alega também a carência de ação em razão da ausência de boletim de 

ocorrência e do laudo do IML, contudo estes assuntos serão analisados 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, embora constatada a 

ausência do boletim de ocorrência, sabe-se que este 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: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 
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indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) 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. A ré alega ainda o descumprimento ao artigo 5º, §5º da Lei nº 

6.194/74 devido à ausência do laudo do IML, no entanto, sabe-se que 

havendo outros meios com que se possa apurar o grau da lesão, este 

documento é dispensável no âmbito judicial. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - SEGURADORA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL – LAUDO DO IML- IRRELEVÂNCIA - OUTROS MEIOS DE 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DOS DANOS DELE DECORRENTES - 

JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA – A 

PARTIR DO SINISTRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I- 

A regra instituída pelo artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da Lei n. 6.194/1974, 

que exige a apresentação do laudo do IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, é de observância exclusiva para a 

hipótese de pedido de quitação administrativa, portanto, não há 

imprescindibilidade desse documento se por meio de outros elementos o 

juiz pode aplicar a lei ao caso concreto. II- A correção monetária é devida 

desde a data do acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o 

poder de compra do valor da indenização e, consequentemente, evitar o 

enriquecimento ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora 

incidem desde a citação.” (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, 

Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 

06/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018) negritei 

Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento médico juntado aos 

autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

03/06/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que CLAUDINEI 

FRANCISCO TEODORO, 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). 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034669-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1034669-29.2018 Vistos Leonardo da Silva Cruz, qualificada nos 

autos de Retificação de Registro Civil requer seja retificado o seu registro 

de nascimento para acrescentar o apelido ‘Izue’ entre o nome e 

sobrenome registrado, passando a ficar da seguinte forma Leonardo Izue 

da Silva Cruz. Afirma que desde a infância, é conhecido no meio social 

como “Izue”, ao passo que adotou o respectivo apelido também no meio 

empresarial. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. O Ministério Público opina pela procedência 

do pedido inicial (id. 17063959), e que seja expedido ofícios ao Instituto 

Nacional de Identificação – INI, à Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso e à Receita Federal, para que informar acerca a 

retificação do registro civil do autor com a alteração de seu nome, 

devendo permanecer inalterados os números de RG e CPF. É o relatório. 

Decido. Trata-se de matéria de menor complexidade, pelo que procedo ao 

julgamento e, em razão de não existir necessidade de produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. O artigo 109 da Lei de Registro Público 

estabelece que aquele que pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 
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de cinco dias, que correrá em cartório. Segundo o art. 58 da Lei dos 

Registros Públicos (6.015/1973), apesar do princípio da imutabilidade do 

nome, admitir a sua substituição do prenome por apelidos públicos 

notórios, no caso dos autos o autor não pretende a substituição, mas 

somente que seja incluído em seu registro seu apelido. Desta modo, é 

cabível ao requerente acrescentar ao seu nome oficialmente registrado o 

nome pelo qual é conhecido publicamente, qual seja, Izue, como é 

chamado por seus familiares e amigos. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO NOME. CABIMENTO. 

APLICABILIDADE DO ART. 58 DA LEI N.º 6.015/73. No caso, estando 

comprovado que a requerente é conhecida em seu meio social e 

profissional pela forma reduzida de seu prenome, na esteira do art. 58 da 

Lei dos Registros Públicos, viável se mostra a substituição do nome pela 

denominação pública notória. Sentença reformada. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70076980705, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 17/05/2018) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

INCLUSÃO DE APELIDO PÚBLICOE NOTÓRIO AO PRENOME. 

DEFERIMENTO. O autor pretende retificar o registro civil de nascimento, 

para incluir a seu prenome o apelido artístico do pai, conhecido cantor e 

músico, ex-integrante da banda Papas da Língua. O pleito encontra 

amparo nos arts. 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. Ainda mais, no 

caso, em que o demandante irá manter a cadeia registral, vale dizer, os 

sobrenomes da família materna e paterna. Sentença reformada, para julgar 

procedente o pedido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, 

Nº 70081014060, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 16-05-2019) Desse modo, é de se 

observar, que não advindo da retificação nenhum prejuízo a terceiros, 

devendo, portanto, ser retificado o registro público para a inclusão de seu 

apelido social. Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, JULGO PROCEDENTE o Pedido feito na Ação de Retificação de 

Registro Civil para determinar que o Oficial do 3 Serviço de Registro Civil 

da Comarca de Cuiabá – MT, que retifique a certidão de nascimento 

matricula n 06375001551996100174126018142672, para acrescer o 

apelido Izue entre o nome e sobrenome registrado, passando a ficar da 

seguinte forma LEONARDO IZUE DA SILVA CRUZ, permanecendo 

inalterado os demais dados. Expeça-se ofícios ao Instituto Nacional de 

Identificação – INI, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 

Grosso e à Receita Federal, para que informar acerca a retificação do 

registro civil do autor com a alteração de seu nome, ressaltando que 

permanecer inalterados os números de RG e CPF. Sem custas por se 

tratar de beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, vez 

que se trata de procedimento de jurisdição voluntária. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021325-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZABETE VENTURA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Ilzabete Ventura Gomes ajuizou Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência, em desfavor de OI S.A., ambas qualificadas nos autos, 

aduzindo que não possui negócio jurídico com a requerida e mesmo assim 

esta negativou seu nome perante o SPC/Serasa, por suposto débito no 

valor de R$ 340,82. Requer a concessão de Tutela de Urgência para que 

seja determinada a exclusão da negativação realizada em seu nome e no 

final, a procedência da demanda, para que seja declarado inexistente o 

débito junto à ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de 10.000,00, bem como nas verbas de sucumbência. No 

arquivo de Id. 9133050 consta decisão deferindo o pedido urgente da 

autora. A requerida apresenta contestação (Id. 10232043), argumentando 

a necessidade de suspensão do feito em razão do RESp 1.525.174/RS. No 

mérito, alega que a autora era titular de terminal fixo, o qual foi cancelado 

por inadimplência; que a ré não praticou nenhum ilícito, consequentemente 

não há dever de indenizar, requerendo a improcedência do pedido. Ainda 

apresenta reconvenção, cobrando o valor de R$ 340,82. Réplica no 

arquivo de Id. 10302156. Intimadas as partes para especificarem as 

provas (Id. 12544393), ambas requereram o julgamento antecipado da lide 

(Ids. 12703868 e 12704019). A parte requerida foi intimada para recolher 

as custas da reconvenção (Id. 16349671), todavia, manteve-se inerte (Id. 

22419887), razão pela qual o foi julgado extinto (Id. 22989827). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

promovida Ilzabete Ventura Gomes em desfavor de OI S.A. A autora 

pretende ser indenizada por suposto dano moral sofrido em razão de 

entender indevida inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Primeiramente, não há falar em suspensão do feito, já que a 

matéria tratada no RESp 1.525.174/RS é acerca da alteração do plano, e a 

hipótese aqui enfrentada é sobre a inexistência de contratação. No mais, o 

caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a 

teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para 

a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço 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 a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Consta-se da consulta de Id. 8786218 a anotação de 

pendência financeira em nome da autora em relação à ré OI S.A, no valor 

de R$ 340,82, o que demonstra a inclusão do nome da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito. Não obstante as alegações trazidas na 

peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve a 

efetiva celebração do contrato, ou seja, a efetiva contratação de 

quaisquer serviços pela autora, não trouxe aos autos nenhum documento 

para desconstituir a alegação posta na petição inicial. A ré não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de 

dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ: “(...) Na colisão 

de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem 

de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. 

AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 

03/11/2009 - DJe 30/11/2009). E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à 

empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de 

regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se 

imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem 

está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve 

suportar os riscos inerentes à sua atividade. Dessa forma, considerando 

que a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a 

falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da 

excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, 

certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a 

terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus 

pagadores. É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida 

do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, 

porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária 

qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. 

Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª 

Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Assim, se 
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da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser 

indenizado. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. TIM CELULAR S/A. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA 

NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. IDENTIDADE DE 

PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO PLEITO 

DE CANCELAMENTO DO CONTRATO "PLANO PLURI". PEDIDO INAUGURAL 

NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE 

DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA QUE NÃO ESTÁ 

ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA NO 

PONTO. MÉRITO. MATÉRIA DE DIREITO. CAUSA MADURA PARA 

JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, 

NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Estando a causa madura, a teor do 

disposto pelo artigo art. 515, § 3º, CPC/1973 (art. 1.013, § 3º, NCPC/2015), 

compete ao Tribunal resolver - efetivamente - o mérito dos pedidos 

formulados. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA 

CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO. 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE 

INDENIZAR INARREDÁVEL. PRECEDENTES. A indevida restrição cadastral 

provoca dano moral in re ipsa, vale dizer, independemente da produção de 

outras provas e da comprovação do prejuízo, diante da potencialidade 

ofensiva que seus reflexos causam ao exercício pleno do direito de 

crédito. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL 

REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

RESPEITO AOS PADRÕES DA CORTE. O juiz, ao arbitrar o valor da 

indenização, deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e 

da reprovabilidade, a teoria do desestímulo, a gravidade e a extensão do 

dano causado. (TJ-SC - AC: 20130365315 São João Batista 

2013.036531-5, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 

29/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público). Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

inicial por Ilzabete Ventura Gomes, para declarar inexistente o débito 

cobrado pela ré OI S.A e questionado nesta demanda, bem como 

condená-la a indenizar os danos morais experimentados pela autora, que 

fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, 04/03/2013 – Id. 

8786218). Confirmo a decisão de Id. 9133050, determinando a exclusão 

definitiva do nome da autora dos Órgãos de Restrição ao Crédito, com 

relação ao apontamento noticiado nos autos. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036849-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1036849-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALATIEL CARDOSO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

SALATIEL CARDOSO DA SILVA, 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 02/02/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

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 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva, chamamento do feito à ordem devido à ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, necessidade de 

depoimento pessoal da autora, bem como apresentou impugnação ao 

pedido de justiça gratuita. No mérito alega a ausência de violação de 

direito, a ausência de prova de acidente causado por veículo automotor de 

via terrestre devido o boletim de ocorrência ter sido elaborado com base 

nas declarações do autor, discorre acerca dos valores da indenização em 

caso de condenação, do ônus probatório da parte autora, da prova 

pericial, do dano moral, da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 

do dano moral, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e a improcedência do pedido inicial. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28903661). Houve a realização de audiência de 

conciliação (ID 26567087), 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 a ilegitimidade passiva da 

seguradora Porto Seguro, contudo a integrante do polo passivo é a 

Seguradora Líder, pelo que deixo de analisar tal preliminar. Quanto à 

alegação de ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 
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requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 

267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - 

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA 

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

favor do autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 

144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova de ter sido o acidente causado por veículo automotor, 

argumentando que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nas 

declarações do autor, não tendo sido presenciado pela autoridade policial, 

nem mesmo por testemunhas, tendo, ainda, sido registrado somente após 

o acidente, por isso não seria possível atribuir credibilidade a este. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso, contrariamente ao alegado pela ré. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E 

AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE 

ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência 

probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente 

demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto 

probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do 

dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório 

DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de 

invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) grifo nosso. Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações 

de atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 02/02/2019. A perícia médica judicial concluiu que SALATIEL 

CARDOSO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do 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, não necessitando de complementações, 

estando o presente feito, portanto, devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

(grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 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 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, 
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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: 1019657-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEREMIAS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019657-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO JEREMIAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARCELO 

JEREMIAS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Complementação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de adequação 

do valor da causa, e a falta de interesse de agir em razão do pagamento 

em sede administrativa. No mérito alega a regularidade do valor pago em 

âmbito administrativo, constitucionalidade da medida provisória 451/2008 e 

leis que a sucederam, discorre sobre o princípio da eventualidade, o valor 

pago, a 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 

28217199). 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, 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 do pagamento em sede administrativa, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que o recebimento em questão 

não gera quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. 

APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)” (TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 
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Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/09/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MARCELO JEREMIAS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), como consta 19948116, logo faz jus ao valor remanescente de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037651-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Telma Oliveira Félix Pereira ajuíza Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando ser usuária 

dos serviços prestados pela ré, e que recebeu uma cobrança de suposta 

recuperação de consumo, no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e 

nove reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 25/05/2016, do 

qual discorda, vez que existe medidor de energia (relógio), justamente 

para medir o consumo mensal. Requer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinada a ré a suspender a referida cobrança e se 

abster de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel, sob 

pena de multa. No mérito, pugna pela procedência da ação com a 

confirmação da liminar, e que seja declarada a inexistência do débito da 

fatura supracitada, e que ela seja refaturada de acordo com a média dos 

últimos doze meses, e que a requerida seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia R$ 10.000,00, além das custas e 

honorários advocatícios. No arquivo de Id. 16225646 consta decisão 

deferindo o pedido de tutela de urgência da parte autora. A requerida 

apresenta contestação (Id. 18480763), defendendo a legalidade dos 

procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em conformidade 

com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

sendo exigível a fatura gerada pela média, já que não foi realizada a 

leitura. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica no arquivo de Id. 

18608731. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

23517611), ambas se manifestaram nos arquivos de Ids. 24317647 e 

24760413. É relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte autora 

pretende a declaração de inexistência do débito, referente a fatura com 

vencimento em 25/05/2016, no valor de R$ 839,22 (oitocentos e trinta e 

nove reais e vinte e dois centavos), e o refaturamento desta conforme 

sua média de consumo, e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. A ré, por sua vez, assegura que a 

cobrança é devida, vez que foi gerada pela média de consumo da parte 

autora, já que não foi realizada a leitura. Inicialmente, faz-se necessário 

elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se 

enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Convém 

observar que na fatura acostada no arquivo de Id. 16214182, ora 

discutida, consta a informação de que a cobrança se trata, entre outros, 
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de consumo recuperado. É certo que qualquer suspeita de irregularidade 

da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a 

emissão de laudo técnico, nos ter da Resolução 414/10, da Aneel, assim 

verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução 

supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos 

parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove a realização da perícia por órgão competente e 

que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia, 

violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 

373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do 

Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria 

ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para 

acompanhar a perícia e nem apresentou o suposto laudo pericial. Desta 

forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de 

recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do 

regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao 

consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – 

Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença 

de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de 

Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a 

fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – 

Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - Recursos 

desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator 

(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de 

Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 

posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 

DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora 

não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o 

princípio do contraditório e ampla defesa. Ademais, não prospera o 

argumento da ré de que a fatura foi gerada pela média, já que a cobrança 

deve ser efetivamente pela leitura, ou seja, pelo real consumo da parte 

autora, e ela não apresentou/informou o motivo da impossibilidade da 

realização da leitura no imóvel (ausência de medidor, etc.). Com relação ao 

pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o 

fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de 

personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano 

moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Telma Oliveira 

Félix Pereira em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A., para confirmar a liminar deferida no arquivo de Id. 16225646 

e declarar inexistente o débito com vencimento em 25/05/2016, no valor de 

R$ 839,22 (oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), sobre 

suposta recuperação de consumo, e determinar que a requerida realize o 

refaturamento desta conforme a média de consumo da autora dos últimos 

doze meses, anteriores ao citado vencimento. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 

2º c/c artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, contudo, com relação a 

cota parte da autora, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade da justiça (Id. 16225646). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047008-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

OTAVIO PIRES DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ADRIANA BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

ANDREIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

ADRIANO MAX DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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, 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 
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RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002448-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA 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)

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002932-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DIAS BOTELHO (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

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020853-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CLAUDIO RICARDO DE CAMPOS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELE MARILENE DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEANDRO DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

JOSELI SANTOS FARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSEANE SANTOS FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da informação da parte exequente de houve satisfação do 

débito pela parte executada, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito 

em julgado, e após o pagamento das custas pela executada, se houver, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003897-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE ELIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019044-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERREIRA 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, 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: 1032340-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON PEREIRA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 
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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: 1033635-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA TASSARO PAULINO CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032277-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033610-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMILY FERREIRA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029680-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOMINGOS 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030917-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA BISPO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030929-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CABRAL 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032390-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VOLMAR 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))

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018167-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES CELSO LINO SCHIAVINATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033174-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON GONCALVES DE CAMPOS (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))

 

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: 1026982-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-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: 1029235-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTNIEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-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: 1029723-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V F FERREIRA - SALGADOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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: 1031232-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES MARTINS 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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento no processo, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035006-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE HADDAD MALOUF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ricarte de Freitas Neto (REU)

 

Certifico que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, deixou de 

manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, 

dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036157-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/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))

 

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: 1044078-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA BAMBIL (AUTOR(A))

L. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1039313-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE MORAIS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043605-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BARBOZA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040262-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO APARECIDO SCHUCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que 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: 1039663-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011948-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011948-15.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito ajuizada por 

Robson Pereira do Nascimento em desfavor de Banco do Brasil S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de incluir o 

nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, referente ao contrato 

nº 364.307.974 e, caso tenha realizado, para que proceda a sua 

exclusão. Consta na inicial que o autor é usuário dos serviços prestados 

pela requerida (agência 1216-5, conta corrente nº 235.417-9), sendo 

surpreendido com um suposto agendamento de débito que não havia 

solicitado. Aduz que por não possuir qualquer dívida, procurou sua 

agência para os esclarecimentos necessários, sendo informado que o 

agendamento de débito era referente a uma dívida de contrato de 

financiamento estudantil (FIES), em 192 (cento e noventa e duas) 

parcelas. Relata que jamais celebrou qualquer contrato de financiamento 

estudantil, razão pela qual solicitou a cópia do suposto contrato, 

observando que as assinaturas eram totalmente desiguais à assinatura do 

autor. Acrescenta que ao solicitar o cancelamento da dívida e do contrato, 

a parte requerida se manteve inerte. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 
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medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a 

existência de cobranças existentes em seu nome, em razão de negócio 

jurídico não realizado, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 364.307.974 e, 

caso tenha realizado, para que proceda a sua exclusão. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista o contrato de 

financiamento acostado no id 30296465, onde consta o autor como 

financiado, a alegação de não contratação dos serviços, bem como a 

divergência nas assinaturas do contrato e dos documentos pessoais do 

autor. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de 

dano consiste no fato de ocorrer a restrição do crédito do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

proteção ao crédito e, caso tenha efetuado a negativação e havendo 

comprovação nos autos, determino a retirada do nome do autor do banco 

de dados do SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 13/07/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011445-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DA SILVA OAB - 103.831.311-20 (REPRESENTANTE)

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REU)

ELIEL MARCOS LAGNI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011445-91.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais ajuizada 

por Duda Taxi Lotação Ltda. – ME em desfavor de Marco Bus Viagens e 

Turismo EIRELI e Eliel Marcos Lagni, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinada a devolução do micro-ônibus da marca Mercedes 

Benz, RENAVAM 00499884310, que se encontra em posse da parte 

requerida. Consta na inicial que o autor locou para a requerida, na data de 

17 de julho de 2016, o veículo da marca Mercedes Benz – carroceria 

Volare DW9 ON, ano 2011, placa OBO 0270, RENAVAM 00499884310, 

pelo valor de R$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais) 

divididos em trinta e oito parcelas. Aduz que o requerido efetuou o 

pagamento tão somente até o mês de fevereiro do ano de 2017, estando 

inadimplente até a presente data. Informa que tentou diversas formas de 

solução do impasse, contudo, a parte requerida permaneceu inerte e não 

devolveu o veículo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora formalizou contrato de locação de veículo com a parte requerida, 

contudo, a mesma deixou de honrar com suas obrigações estando 

inadimplente desde o mês de fevereiro do ano de 2017, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

devolução do micro-ônibus da marca Mercedes Benz, RENAVAM 

00499884310, que se encontra em posse da parte requerida. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista o contrato de locação de 

veículos com objetivo de compra e venda, acostado no id 30241859, bem 

como a alegação de inadimplência desde o mês de fevereiro do ano de 

2017. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de 

dano consiste na dilapidação do patrimônio do autor tanto pela utilização 

do bem de sua propriedade quanto pelo não recebimento das parcelas do 

contrato. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a 

devolução do veículo da marca Mercedes Benz – carroceria Volare DW9 

ON, ano 2011, placa OBO 0270, RENAVAM 00499884310, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 13/07/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 
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cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013556-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013556-48.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Athaíde 

de Assunção em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

13/07/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028538-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028538-78.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro parcialmente o pedido e determino sejam procedidas buscas no 

sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte 

requerida Miguel Jorge Prado de Camargo Libos (CPF nº 043.373.801-40). 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, 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). Não sendo localizado o 

endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003321-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003321-22.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Ivanor Luis Piran em desfavor de Águas Cuiabá S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que seja autorizado o pagamento em juízo do 

consumo mensal das parcelas vincendas, de acordo com a média de 

consumo dos moradores do condomínio, de aproximadamente R$ 400,00 

(quatrocentos reais), sem que haja a interrupção do fornecimento dos 

serviços, bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome 

do autor no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que o autor 

é usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 

513858. Aduz que, em comparação com os outros condôminos, o autor 

paga cerca de 75% a mais nas faturas de consumo, contudo, a requerida 

afirma que o faturamento está correto. Relata que a requerida está 

cobrando mensalmente a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) referentes ao consumo do autor, o que é indevido. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 
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parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que está sendo 

cobrada indevidamente, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência, para que seja autorizado o pagamento em juízo do consumo 

mensal das parcelas vincendas, de acordo com a média de consumo dos 

moradores do condomínio, de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), sem que haja a interrupção do fornecimento dos serviços, bem 

como para que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se presentes os requisitos para o acolhimento dos pedidos. 

Observa-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas 

acostadas no id 28477138, que demonstram a cobrança de consumo 

exorbitante e discrepante entre os meses faturados. Do mesmo modo, 

presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja 

vista a dilapidação do patrimônio do autor e a possibilidade de suspensão 

dos serviços e restrição seu crédito. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação 

da tutela de urgência e AUTORIZO o deposito judicial mensal das faturas 

de consumo vincendas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, 

ainda, DETERMINO que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente ao autor, bem como se 

abstenha de incluir o nome do mesmo no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 06/07/2020, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento 

por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036458-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS (REQUERENTE)

THAISE COELHO VASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º 1036458-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento da sentença e ante as informações no ID. . 

29099556, expeça-se o competente alvará da quantia incontroversa 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos. 

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição do autor, no prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032203-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LIBERATO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

IRLANA SUELLY COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MANOELINO CORREA NEGRAO FILHO (AUTOR(A))

VALDETE APARECIDA MIRANDA (AUTOR(A))

ILZA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

NILSON FURTADO (AUTOR(A))

ROSELI CORREA FURTADO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA JESUS (AUTOR(A))

JAIME APARECIDO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032203-28.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional proposta 

por Manoelino Correa Negrão Filho e Outros em face do Sul América 

Companhia Nacional de Seguros e Outros. Compulsando os autos, 

observa-se da contestação acostada aos autos, informação acerca da 

incompetência do juízo para o processamento e julgamento da demanda. 

No mais, observa-se no id 30460188, manifestação da Caixa Econômica 

Federal, pugnando por sua habilitação nos autos. Dispõe o art. 109, I, da 

Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É 

pacífico o entendimento de que, manifestado o interesse da União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal em intervir no feito, 

necessária é a remessa dos autos à Justiça Federal para a averiguação 

de interesse na lide. Nesse sentido encontra-se a Sumula nº 150, do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 – Compete a justiça federal 
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decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. Dessa 

forma, tendo em vista a manifestação da parte requerida, determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, com as baixas e comunicações 

de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000989-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010354-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010354-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006997-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON SILVA BARBOZA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006997-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010361-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010361-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009870-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1009870-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007735-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDY PEREIRA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1007735-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037300-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOCORRO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037300-77.2017.8.11.0041 t Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA MARTINS PACHECO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004095-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001959-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1001959-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036858-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARILIA PIRES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1036858-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008411-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008411-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007231-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007231-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013587-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10133587-68.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por NEOMED 

Atendimento Hospitalar EIRELI – ME em desfavor de AGEMED Saúde S/A e 

Assis Administração e Participações S/A. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029686-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029686-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015143-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015143-42.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033882-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE OAB - MT20627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033882-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038624-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1038624-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033770-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GRECHI DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033770-65.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001632-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007532-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR XAVIER DE MORAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007532-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033438-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MERCES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033438-98.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001262-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL NAZARENO COELHO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001262-32.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 13928278 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007062-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007350-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007350-86.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006828-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FABIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006828-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021494-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE MARIA TOCANTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021494-36.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a existência de duas contestações - IDs 6049706 e 6150124, no 

presente feito, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

10(dez) dias, esclarece qual peça deve ser mantida para prosseguimento 

do feito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008451-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIVAL FERREIRA DE ALENCAR (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1008451-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004075-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE RIBEIRO SILVA ABIB (REU)

MARCO ANTONIO ABIB (REU)

VERA FLESSAK DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO OAB - MT3800/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004075-66.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de id 25872173, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011661-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBALDO GREGORIO DALMAS (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011661-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007220-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MORGANA RIBEIRO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1007220-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015154-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MOURA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015154-42.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008620-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1008620-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017185-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA FROTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017185-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015996-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015996-22.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1015027-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015027-07.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006483-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006483-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018550-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1018550-27.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Devolva-se 

os autos a Central de Conciliação e Mediação da Capital, para juntada do 

termo de audiência realizada no dia 26/10/2017, às 12:00 horas. Com a 

juntada, façam-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017158-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENEDITO FRANCISCO 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017158-52.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013876-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ AYLLON (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013876-69.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018261-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA ABRAO DE ARAUJO (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018261-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014289-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZISTELA PEDROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014289-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 
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determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015644-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FELIX DE ANDRADE (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015644-64.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013331-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ZIMMERMANN DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013331-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006551-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SANTANA BENDO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006551-72.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Instituição Educacional 

Matogrossense – IEMAT em desfavor de Camila de Santana Bendo, 

buscando o pagamento da importância de R$ 8.736,40 (oito mil setecentos 

e trinta e seis reais e quarenta centavos). Estando o pedido devidamente 

instruído com a prova escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

Conste no mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer 

embargos e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1047614-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE VIEIRA VAZ RIBOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047614-14.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Suzilene 

Vieira Vaz Riboli. Ante a juntada da Certidão de Casamento da requerente 

(ID 26344769), dê-se vistas ao digno representante do Ministério Público. 

Após, voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009190-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011107-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON ANDRADE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011107-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034807-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034807-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 14018411, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013521-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EUGENIO ARAUJO (REU)

RAFAEL EUGENIO ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013521-88.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais 

c/c Danos Morais ajuizada por Adailton Mariano dos Santos em desfavor 

de Rafael Eugênio Araújo e Rodrigo Eugênio Araújo. São requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com 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. A respeito do valor da causa, dispõe o art. 

291 e 292, do Código de Processo Civil: Art. 291. A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção será: I – na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação; II – na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III – na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas do autor; IV – na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V – na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII – 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII – na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do principal. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu como valor da causa à 

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), todavia, pugna pela restituição do 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o valor de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais) a título de restituição dos valores pagos no conserto do veículo, 

R$ 1.000,00 (um mil reais) pela restituição do valor referente ao IPVA, bem 

como a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, retificando o valor da causa, fazendo-se constar como 

valor correto, sob pena de indeferimento da petição inicial. 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. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1057409-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA EMIKO ISUME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VIANA COSTODIO OAB - PR49526 (ADVOGADO(A))

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO LEONIO MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057409-44.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se 

conforme determinado na decisão ID 30625861. Aguarde o julgamento do 

mérito do Agravo de Instrumento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 33/2020 

Cuiabá, 18 de março de 2020. A Sua Excelência o Senhor Desembargador 

Sebastião Barbosa Farias DD. Relator do Agravo de Instrumento nº 

1005473-69/2020 – Capital Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhor Desembargador 

Relator, Reportando-me a solicitação de Vossa Excelência, informo que se 

trata de Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres e 

Acessórios da Locação proposta por Emilia Emiko Isume em desfavor de 

Helio Leonio Moreira, onde as partes apresentaram acordo homologado, 

sem que a parte requerida estivesse representada nos autos, razão pela 

qual foi determinada a regularização da situação processual. Cumpre-me 

informar que em sede de juízo de retratação a decisão atacada foi mantida 

por seus próprios fundamentos. Igualmente esclareço que NÃO foi 

cumprido o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo Civil. Era o que 

me cumpria informar. Renovo nesta data, protestos de consideração e 

apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035036-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1035036-87.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 14017580, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006459-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO MATHEUS DA SILVA CANDIDO (AUTOR(A))
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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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006459-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006718-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONILEI DE MAGALHAES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006718-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AGUSTINHO FACHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005845-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011595-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. N. D. S. (AUTOR(A))

THIAGO CASSIANO 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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011595-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014257-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MIRANDA RIBEIRO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014257-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001136-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS PAULINO DOS SANTOS (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001136-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID.16003665 , intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo (fls. 155/161), 

esclarecendo conforme pugnado pela requerida. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013224-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

811 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível 

Comarca da Capital GABINETE Autos n.º:1013224-52.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo 

médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034619-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MENDES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034619-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021967-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021967-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID - 16787626), 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015207-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MAGALHAES 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015207-57.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Outrossim, expeça-se o competente alvará em favor do perito, 

atentando-se aos dados fornecidos. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007344-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007344-11.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Elias dos Santos em face 

de Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda.. Sem maiores delongas, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que ausente 

qualquer fundamentação para o ato, bem como inexistem provas que 

fundamentem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Consoante art. 919, § 1º do Código de 

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão. 

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação aos embargos, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020571-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO NOGUEIRA MICHIURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1020571-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034684-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN RIOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034684-32.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 14018100, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000627-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. PARRA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000627-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da Exceção de 

Pré-Executividade apresentada no ID nº 26152930 e documentos. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013739-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013739-19.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Glaucia Maria Mendes Carneiro em desfavor de 

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos 

autos a fatura contestada, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1035503-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035503-95.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da impugnação apresentada no id 26505876 e documentos, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023575-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MIRANDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023575-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027424-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA LUCIA DE CAMARGO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1027424-98.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011299-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON PAULUK (AUTOR(A))

ODILON PAULUK JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GOMES BORGES FILHO (REU)

CELSO ROBERTO DA CUNHA LIMA (REU)

ALCIONE LEMES E SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011299-50.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Contrato de Prestação de Serviços 

ajuizada por Odilon Pauluk e Odilon Pauluk Júnior em desfavor de Espólio 

de Nelson Gomes da Silva representado por Alcione Lemes e Silva, Celso 
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Roberto da Cunha Lima e Gilson Gomes Borges Filho, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinado o sobrestamento do pagamento 

dos honorários contratuais apresentados no cálculo de conta de 

liquidação de sentença, junto ao processo nº 0010886-79.2008.4.01.3600, 

em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT. Consta na inicial que 

os autores são cessionários do Espólio de Takeo Matsubara e Natividade 

Alonso Mussi, em razão da Ação de Desapropriação n 

0010886-79.2008.4.01.3600, atualmente em fase de execução, em trâmite 

perante a 1ª Vara Federal de Cuiabá/MT. Aduz que o advogado constituído 

era o Dr. Florindo Pilhalarme, contudo, no decorrer da demanda foi 

revogada a procuração, mediante notificação dos autores. Informa que, 

após a notificação de revogação, a parte autora foi surpreendida com o 

aporte de outro contrato de honorários com os advogados Nelson Gomes 

da Silva, Celso Roberto da Cunha e Lima e Gilson Gomes Borges Filho, 

onde consta o percentual de 4,0% (quatro por cento) para cada 

postulante, restando 3,0% (três por cento) para o Dr. Florindo Pilhalarme. 

Relata que foi pactuado com o advogado Florindo Pilhalarme o percentual 

de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido na ação de 

desapropriação. Narra que não houve qualquer tipo de contratação ou 

negócio jurídico com o escritório dos advogados requeridos. Acrescenta 

que discorda da contratação com ônus de 15% (quinze por cento), tendo 

em vista que não houve pacto entre as partes. Afirma que os contratos 

existentes se tratam de montagem, sendo que realizou tentativa de perícia 

grafotécnica extrajudicial, todavia, foi informado da necessidade do 

contrato original para a confecção a prova. Vieram os autos conclusos: 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que o contrato de prestação de 

serviços em discussão nos autos foi confeccionado de forma ilícita, não 

sendo as assinaturas verdadeiras, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja determinado o sobrestamento do 

pagamento dos honorários contratuais apresentados no cálculo de conta 

de  l iqu idação de  sentença,  jun to  ao  processo  n º 

0010886-79.2008.4.01.3600, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de 

Cuiabá/MT. Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados 

aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece ser 

acolhido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de 

prestação de serviços advocatícios firmado com os requeridos, acostado 

no id 30214652, apesar de se tratar de cópia, está assinado por todas as 

partes, devidamente registrado em cartório, inexistindo nos autos qualquer 

comprovação da invalidade do mesmo. Assim, diante da ausência de 

probabilidade do direito, necessário se faz a oitiva da parte contrária para 

a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 13/07/2020, 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, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030090-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BATISTA DA GUIA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030090-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eder Batista da Guia em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 07/07/2018, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

15303476) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 15303472; 

15303473; 15303474; 15303475; 15303476; 15303477; 15303478. Pelo 

despacho (ID – 15375772), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 17029307) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 17297970), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo do IML. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 28898418), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Eder Batista da Guia em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda, ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 
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da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO, a 

preliminar de ausência de requerimento administrativo, uma vez que o 

mesmo está devidamente acostado aos autos, conforme id 15303478. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 

15303476; 15303477), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 17029307) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no tornozelo direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Eder Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no tornozelo direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/07/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 
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e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021224-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021224-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Vitor Pereira Nunes em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/05/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 14177729) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

14177725; 14177726; 14177727; 14177728; 14177728; 14177730; 

14177731; 14177732; 14177733). Pela decisão (ID – 14430198) foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 15622162) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 15803429), alega à requerida a preliminar de alteração do polo 

passivo da lide e a ausência do requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 16169054), reiterando os termos da 

exordial e concordando com o laudo pericial realizado na central de 

conciliação. Conforme id 16176610, a parte requerida se manifestou a 

respeito do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por João Vitor Pereira Nunes em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide e a ausência do requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 14177733). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 14177729; 14177730), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade 

física como média (50%) no membro inferior direito e leve (25%) no 

membro superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 278 de 714



fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para membro superior direito, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e leve em membro 

superior direito em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a 2.362,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete 

mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Vitor Pereira Nunes em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente membro 

superior e inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(11/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048118-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE ASSIS DANELICHEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE MAGALHAES DA SILVA OAB - MT25895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048118-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por João 

Gabriel Assis Danelichem representado por Marcia Regina de Assis 

Danelichem, visando a retificação de sua certidão de nascimento, onde 

consta o nome de solteira de sua mãe. Instado a se manifestar, o digno 

representante do Ministério Público Estadual manifestou-se 

favoravelmente ao pedido, conforme ID 26039367. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. A parte autora pretende a retificação de seu 

registro de nascimento sob o fundamento de que nele consta como nome 

materno “Marcia Regina de Assis Lopes” sendo este o nome da genitora 

antes de contrair novo matrimônio com o seu genitor. Informa que na 

ocasião do nascimento do Autor, seus genitores conviviam em união 

estável há mais de 5 anos, porém sua genitora já havia sido casada 

anteriormente, e não havia se divorciado, por este motivo, o Registro Civil 

do autor consta o nome de casada da sua genitora com o marido anterior 

dela, qual seja: Marcia Regina de Assis Lopes. Assim, considerando que 

no registro civil do menor consta com o nome antigo da mãe, pretende a 

modificação para que passe constar como “Marcia Regina de Assis 

Danelichem. Verifica-se pela documentação juntada aos autos a 

necessidade de ajustar a documentação da autora à realidade, bem como 

permitindo a continuidade de sua vida civil. Diante do exposto, 

considerando as razões apresentadas pela requerente e a manifestação 

favorável da representante do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO posto 

na inicial e, em consequência, determino que seja procedida as 

retificações na certidão de nascimento de João Gabriel Assis Danelichem, 

registrada a folha nº 30, do livro nº 375A, Termo nº 257550, lavrado dia 08 

de março de 2004, no 3º Serviço Notarial e Reg. das Pessoas Naturais de 

Cuiabá/MT, a fim de que, onde consta o nome de sua genitora como Marcia 

Regina de Assis Lopes, passe a constar Marcia Regina de Assis 

Danelichem, permanecendo os demais dados inalterados. Expeçam-se os 

mandados necessários. Após as ulteriores formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017914-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ELISIO DA ROSA (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017914-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luiz Elísio da Rosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 14/07/2016, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

8064094) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 8064079; 

8064091; 8064094; 8064099; 8064106. Pelo despacho (ID – 8074803), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 
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10442531) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10425250), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e, ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 12938678), reiterando os termos da 

exordial. Pelo despacho (ID – 15658776) foi determinada a intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial 

(ID – 16128979). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Luiz Elísio da Rosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e, ausência de requerimento administrativo.de residência em nome de 

terceiro. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 8064094; 8064099; 

8064106), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 

10442531) atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média 

(50%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/07/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 280 de 714



juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Luiz Elísio da Rosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/07/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002017-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINEY PAULO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002017-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Olindiney Paulo do Nascimento em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 20/09/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11571520) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11571165; 11571597; 11571586; 11571562; 11571611; 

11571548; 11571543; 11571536; 11571522; 11571520. Pelo despacho (ID 

– 11609881), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (ID. 13288807), alega a requerida a preliminar da 

ausência de requerimento administrativo. Conforme (ID – 12931694), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Impugnação à contestação conforme id 

13493543. Manifestações das partes, concordando com o conteúdo do 

laudo médico (ID – 15746340; 19007119). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Olindiney Paulo do Nascimento em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ausência de conclusão do requerimento administrativo. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação ID. 12931694, atestou que “o periciado 

apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no joelho direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso no joelho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 
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jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Olindiney Paulo do Nascimento em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial intensa do joelho 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (20/09/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017856-92.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Julieta Paulina de Moraes em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/07/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 3252622) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 3252622. Pelo despacho (ID – 3254826), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

5843550) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 6151133), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, ausência de requerimento administrativo e ausência 

de laudo do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14662933), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Julieta Paulina de Moraes em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e ausência de requerimento administrativo. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação 3252622), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 5843550) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no polegar esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 
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ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/07/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no polegar esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Julieta Paulina de Moraes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no polegar 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (04/07/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004035-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004035-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nelson Milton Toledo Santana Junior em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 31/07/2015, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 4854096) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

4854075; 4854085; 4854096; 4854103; 4854106). Pela decisão (ID – 

4971718) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 8391317) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID - 8806739), alega à requerida a preliminar de 

alteração do polo passivo da lide e a ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 9781177), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação. Manifestação das partes a respeito do 

laudo pericial (ID – 16341757; 16663024) Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Nelson Milton Toledo Santana 

Junior em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide e a ausência do requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 
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para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 4854085). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 4854096; 4854103), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) no punho esquerdo e média (50%) no 5º dedo – 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/07/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável e para o 5º dedo da mão esquerda, o 

percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no punho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e média no 5º dedo da mão 

esquerda em um grau de 50% (cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos) e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo 

indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.206,25 (três mil duzentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Nelson Milton Toledo Santana Junior em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no punho esquerdo e no 5º dedo da mão esquerda, 

corrigido monetariamente data do sinistro (31/07/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010667-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIZETE CORREA DOS 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016007-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elenizete Correa dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 07/01/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 5895706) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 5895704; 2895706; 5895699. Pelo despacho (ID – 

7272442), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 9566976) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 9372865), alega à requerida, preliminarmente, a inépcia da inicial pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda. A parte autora impugnou a contestação (ID – 15472897), 

reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 16031262) foi 

determinada a intimação das partes. Manifestação da parte requerida 

acerca do laudo pericial (ID – 16785733). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Elenizete Correa dos Santos em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação, preliminarmente, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 5895706), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 9566976) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em estrutura torácica”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/01/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 
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restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Elenizete Correa dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/01/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003949-16.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edjackis da Conceição dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 26/02/2016, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 4849452) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4849452. Pelo despacho (ID – 4971359), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

8673642) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9078999), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a ausência de pedido administrativo anterior. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 15193975), reiterando os 

termos da exordial. Pelo despacho (ID – 16033399) foi determinada a 

intimação da parte requerida. Manifestação da parte requerida acerca do 

laudo pericial (ID – 18255263). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Edjackis da Conceição dos Santos em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO, ainda, a preliminar de ausência de requerimento 

administrativo, uma vez que o mesmo está devidamente acostado aos 

autos, conforme id 4849452. Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 4849452), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 8673642) atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 
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de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/02/2016 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Edjackis da Conceição dos Santos em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (26/02/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026509-49.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alterivan Clementino da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte 30/07/01/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 9612800) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 9612735; 9612775; 9612800; 9612916; 

9612948; 9612986. Pelo despacho (ID – 9829225), foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10941033) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11057652), alega à 

requerida, preliminarmente, a inépcia da inicial pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda e a ausência 

de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 13166361), reiterando os termos da exordial. Pelo 

despacho (ID – 16031262) foi determinada a intimação da parte requerida. 

Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 16143967). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Alterivan Clementino da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 
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pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta 

e três reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 9612800; 9612916), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 10941033) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente residual (10%) 

em estrutura torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/07/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente residual em estrutura torácica, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Alterivan Clementino da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente residual em estrutura torácica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (30/07/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004586-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DUARTE CASTRO 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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004586-64.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Tiago Duarte Castro Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 15/12/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 4891282) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4891275; 4891279; 4891282; 4891287; 4891288. Pelo 

despacho (ID – 44973210), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (ID. 6852178), alega a requerida a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e ausência de 

requerimento administrativo. Conforme (ID – 8332023), foi realizada a 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Impugnação à contestação conforme id 12326514. 

Manifestações das partes, concordando com o conteúdo do laudo médico 

(ID – 19006523; 27976750). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Tiago Duarte Castro Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo e ausência de conclusão do requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve conclusão do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação ID. 8332023, atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade permanente intensa (75%) no punho direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 
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DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso no punho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Tiago Duarte Castro Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial intensa do punho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (15/12/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017169-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA GUIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017169-18.2016.811.004 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral proposta por Suziane da Guia Ferreira Mendes em 

desfavor de Marisa Lojas S/A. Sustenta a autora que constatado uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica 

que originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido a fim de que 

seja determinada a suspensão da cobrança do débito oriundo do contrato 

nº 44307422, bem como determinado a exclusão do nome da autora do 

cadastro de proteção ao crédito, condenando a requerida ao pagamento 

de indenização por dano moral, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro 

mil reais). Deu à causa o valor da causa R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Pela decisão ID 3318013, foi concedida a antecipação de 

tutela. Ci--tada, a requerida apresentou contestação conforme ID 

10296065. Impugnação conforme ID 10399322. O feito foi saneado 

conforme ID 15620776, ocasião em que as partes foram intimadas para 

manifestarem acerca da necessidade da produção de outras provas, 

tendo a autora pugnado pela designação de audiência e realização de 

pericia grafotécnica (ID 15676727) e o requerido pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 15859235). Pela decisão Id 18334801, foi designada 

audiência de instrução e deferida a pericia grafotécnica. Apresentada a 

propostas de honorários periciais (ID 18746947), a autora pugnou para 

que a requerida apresentasse em cartório o contrato original que deu 

ensejo à negativação (ID 19349710), o que foi deferido (ID 19444113). A 

parte requerida informou, através da petição ID 20016442 que não possuía 

o contrato que deu origem a divida. A autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID 20627495). Alegações finais pela requerida 

conforme ID 21008107, e pela autora conforme ID 21008915. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral 

proposta por Suziane da Guia Ferreira Mendes em desfavor de Marisa 

Lojas S/A, visando o cancelamento da inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção de crédito e a reparação do dano moral. Imperioso ressaltar 

que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a 

autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o 

qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Não conseguiu o requerido se desincumbir da 

responsabilidade pelo ilícito realizado, mesmo afirmando que a inscrição é 

licita, não trouxe aos autos o contrato que comprovaria a contratação do 

cartão que deu ensejo a anotação. Embora os requeridos afirmem que 

houve a contratação, não conseguiram comprovar a existência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe 

faculta o artigo 373, II, do CPC. Isto posto, inconteste a falha na prestação 

do serviço pelo requerido decorrente de anotação injusta no rol dos maus 

pagadores uma vez que a autora não usufruiu do serviço cobrado. 

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o 

cabimento da indenização estão presentes. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - 

QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a 

especificação da produção de provas, o requerido quedando-se silente, 

não há o que se falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as 

provas elencadas nos autos dão conta da desnecessidade de provas 

outras para esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a 

apelante do ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da 

apelada nos cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos 

morais é medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos 

morais. O protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, 

neste contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta 

forma, a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por 

dano moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 
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entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral 

proposta por Suziane da Guia Ferreira Mendes em desfavor de Marisa 

Lojas S/A para: a) declarar a inexistência do debito ora debatido, 

determinando a baixa na restrição no nome da requerente b) Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008233-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008233-33.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos 

Morais proposta por Ilson Guimarães de Oliveira em face de Tim Celular 

S/A. Sustenta a parte autora em sua inicial que oi cliente da requerida, 

mediante a contratação de serviços para linha telefônica na modalidade 

pós-pago, todavia, por não mais possuir interesse na manutenção do 

plano, liquidou os débitos e solicitou encerramento do contrato, o que foi 

efetuado via telefone, por meio de um contrato verbal. Aduz que apesar a 

inexistência de débitos em aberto, a requerida persiste na realização de 

cobranças indevidas e, consequentemente, ameaça inscrever o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, requer o julgamento 

procedente da ação a fim de desconstituir a dívida e condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) 

salários mínimo vigente a época. Deu à causa o valor de R$ 47.700,00 

(quarenta e sete mil e setecentos reais). Decisão inicial conforme ID 

12503941, ocasião em que fora indeferido o pedido de tutela de urgência. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 13651630, 

informando que no sistema não consta o pagamento do mês de outubro de 

2017, pugnando pela improcedência da ação. Impugnação conforme ID 

13694742. Saneado o feito, conforme ID 20288475, as partes foram 

intimadas para manifestarem interesse na produção de outras provas, 

tendo estas permanecidas inertes. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Desconstituição de 

Dívida c/c Reparação por Danos Morais proposta por Ilson Guimarães de 

Oliveira em face de Tim Celular S/A. Da análise dos autos, constata-se que 

a parte requerida efetua cobranças do autor quanto a um débito em aberto 

que o requerido desconhece, posto que ao pedir o cancelamento dos 

serviços da requerida quitou todas as faturas. Embora os requeridos 

afirmem que o débito é legítimo, e que o boleto pago pela autora continha o 

código de barras errado, denota-se que o pagamento foi efetuado em 

casas lotéricas, e não pelo próprio autor. Assim, se houve erro, foi na 

leitura do código de barras, cuja responsabilidade não é do autor. Nesse 

sentido: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA INDEVIDA. 

ERRO DA EMPRESA NA GERAÇÃO DE UM BOLETO. ERRO NA 

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE 

ARRECADADOR. ERRO QUE NÃO PODE SER INCUBIDO AO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Sustenta a recorrente a 

existência de dívida, no valor de R$177,38, decorrente da contratação do 

serviço de telefonia, internet e TV identificado pelo contrato de nº 

078/71130763-9, que, ao ser cancelado pelo recorrido, não teve adimplida 

a última fatura referente ao mês de novembro de 2013 (fls. 51/52), a 

legitimar a inscrição do nome dele em cadastro de devedores 

inadimplentes mantido por instituição de controle do crédito. Contudo, como 

forma de comprovar a existência do indigitado débito, a recorrente, 

durante a instrução, trouxe à colação unicamente impressões de 

informações lançadas no seu sistema informatizado de controle interno; 

ou seja, não trouxe à colação via da emitida fatura referente ao mês de 

novembro de 2013 que permaneceria em aberto. De outra banda, a petição 

inicial restou aparelhada com a fatura, no valor nominal de R$177,38, 

referente ao mês de novembro de 2013 identificado pelo contrato de nº 

078/71130763-9 e respectivo comprovante de pagamento (fl. 05) (...) (RI 

71004673042 - 3ª T, rel. juiz Cleber Augusto Tonial, j. 12/12/2013 - e RI 

71004556908 - 1ª T, rel. Pedro Luiz Pozza, j. 22/04/2014), desde a citação, 

ante a relação contratual subjacente. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004988812, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 24/07/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004988812 RS, Relator: Ricardo Bernd, Data de Julgamento: 24/07/2014, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/07/2014) Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação 

de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, 

previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do 

art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se 

indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no 

Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a 

prestação do serviço se apresente defeituosa. Desse modo, basta que se 

verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, 

ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja 

caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da 

existência de culpa. No caso, não se concretizando qualquer inscrição do 

nome da autora em cadastros de devedores, eventual alerta neste sentido 

não tem o condão de gerar indenização na seara subjetiva. Não restou 

configurada efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, visto 

que não teve seu nome cadastrado em órgãos negativos de crédito, razão 

pela qual não há o que indenizar. É bem verdade que a ameaça de ter seu 

nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito acarreta 

aborrecimentos, mas não ultrapassou a de mero dissabor cotidiano. Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos 

Morais proposta por Ilson Guimarães de Oliveira em face de Tim Celular 

S/A para: a) Declarar desconstituída a dívida objeto dos presentes autos, 

a saber, a fatura em aberto do mês de outubro de 2017. b) Considerando 

a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e cada qual os honorários advocatícios de seu patrono, que 

fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022969-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA CATARINA DA CRUZ LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022969-27.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Hélio 

Castelo Branco de Oliveira Júnior em desfavor de Eliza Catarina da Cruz 

Lopes. Sustenta o autor que contratado pela Requerida, mediante outorga 

de procuração, na data de 14/10/2011, para propor ação ordinária contra 

as empresas Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Volkswagen 

do Brasil S/A, em virtude da existência de vício de qualidade em seu 

veículo recém-adquirido. Sustenta que a ação foi proposta no dia 

17/10/2011 e, durante os cinco anos que os serviços contratados pela 

Requerida foram perfeitamente realizados, que seriam pagos em 25% 

sobre o êxito total da demanda. No dia 09/11/2015, passados 05 (cinco) 

anos do ajuizamento da ação ordinária, esta fora julgada parcialmente 

procedente para condenar, solidariamente, as empresas Trescinco 

Distribuidora de Automóveis Ltda e Volkswagen do Brasil S/A, nos 

seguintes termos ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a substituição do veículo defeituoso e o 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na 

porcentagem de 15% sobre o valor da condenação. Informa que as partes 

envolvidas firmaram um acordo, tendo a Volkswagen do Brasil se 

obrigado a entregar/substituir o veículo defeituoso por um zero Km e 

também se obrigaram a pagar a quantia de R$ 19.602,98 (dezenove mil 

seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos), sendo que R$ 

17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e sete centavos) referente 

aos danos morais e R$ 2.556,91 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis 

reais e noventa e um centavos), referente aos honorários sucumbenciais. 

Entende o autor que dessa forma o beneficio econômico foi de R$ 

89.946,07, sendo que deveria receber a quantia de R$ 22.486,51 (vinte e 

dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), a 

titulo de honorários advocatícios. Informa que o valor pago de R$ 

17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e sete centavos) 

encontra-se paralisado na conta do autor. Requereu a procedência da 

ação, para que seja arbitrado honorários em R$ 22.486,51 (vinte e dois mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação conforme ID 6053213, com pedido 

reconvencional para que seja procedida a liberação dos valores retidos 

indevidamente pelo advogado constituído. Impugnação conforme Id 

6646781, e contestação à reconvenção. Saneado o feito, conforme ID 

15129280, foi determinada a intimação das partes para manifestarem 

interesse na produção de provas. Somente o autor se manifestou no ID 

15980862, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários ajuizada por Hélio Castelo Branco de Oliveira 

Júnior em desfavor de Eliza Catarina da Cruz Lopes, com pedido de 

reconvenção para liberação dos valores retidos pelo autor, pagos a 

autora a titulo de danos morais. Busca o autor da ação o recebimento do 

valor relativo aos serviços profissionais prestados ao requerido em 

processo contra as empresas Trescinco Distribuidora de Automóveis 

Ltda. e Volkswagen do Brasil S/A, em virtude da existência de vício de 

qualidade em seu veículo recém-adquirido. O requerido confessa que o 

autor foi contratado através de contrato verbal, contudo, afirma que o 

combinado é que o autor ficaria tão somente com os honorários de 

sucumbência, por isso entende que não houve a necessidade de redigir 

um contrato de prestação de serviços. Refuta, veementemente, a 

requerida as alegações contidas na inicial, informando que nunca houve 

um combinado de honorários em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

valor do proveito econômico. Pois bem, em que pese às alegações da 

requerida em relação ao direito pretendido, amparado está o autor pelas 

disposições insertas na Lei 8.906/94, com as modificações introduzidas 

pela Lei 9.257/97 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), visto que 

merece receber pelo serviço prestado, além dos honorários de 

sucumbência. Existe uma diferença entre honorários contratuais e 

honorários de sucumbência, e na ausência de contrato chega-se ao 

quantum devido por arbitramento em ação judicial, como é a presente. 

Ambas as partes afirmam que a contratação se deu de forma verbal. O 

autor comprovou a prestação de serviço, porém não acostou fato 

constitutivo do seu direito de requerer o pagamento de 25% (vinte e cinco 

por cento) do proveito econômico advindo com a ação, dessa forma, não 

se desincumbiu do seu ônus probatório. Cabe salientar que ao longo de 

sua defesa o requerido também não comprovou os termos do acordo 

realizado, não produzindo sequer prova testemunhal para respaldar suas 

alegações. Assim sendo, resta a análise com base no trabalho produzido 

pelo profissional, com base no que dispõe a jurisprudência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. 

ACORDO VERBAL ENTRE OS CONTRATANTES. FATO INCONTROVERSO. 

ESTABELECIMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DIFERENÇA ENTRE O PEDIDO PELO AUTOR E O OBTIDO NA DEMANDA. 

PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE DEMANDADA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE 

MORA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO APENAS 

POSTERIORMENTE AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

DESCABIMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 

1) Se o advogado deixa de celebrar contrato escrito com seu cliente, o 

qual traria a presunção de irrefutabilidade dos honorários, haja vista a sua 

natureza de título executivo extrajudicial, e estes dissentem acerca do 

montante devido a título de honorários, estará o causídico legitimado a 

utilizar da ação de arbitramento para solucionar a questão, em 

consonância com o disposto no art. 596 do Código Civil. 2) Muito embora 

não haja contrato escrito, é incontroverso (art. 374, incisos I e II, do 

CPC/2015) que as partes litigantes celebraram contrato verbal de 

prestação de serviços advocatícios, no qual foi acordado que o autor 

exerceria a defesa técnica da empresa demandada numa ação 

indenizatória, mediante o recebimento de honorários contratuais no 

patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela 

contratante. 3) O contrato de prestação de serviços, celebrado entre 

advogado e cliente, ainda que verbal, por ser um ato jurídico perfeito, do 

qual não se discute a validade, deve ser respeitado nos seus termos, 

convencionados livremente, e os honorários devem ser pagos como 

contraprestação dos serviços, não podendo o Poder Judiciário 

estabelecer montante distinto do pactuado entre os contratantes por meio 

de apreciação equitativa, conforme determina o Estatuto da OAB, sob 

pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e de desrespeitar a 

boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 4) Em se tratando de 

demanda de natureza condenatória, o proveito econômico do requerido 

que serve de base de cálculo para o arbitramento de honorários 

advocatícios consiste na diferença entre o valor indicado pelo autor como 

devido em sua exordial e a quantia por ele obtida ao final do processo, o 

que corresponde ao montante que o demandado deixou de ter de 

satisfazer. 5) A despeito de a prática muitas vezes conduzir ao mesmo 

montante, não se pode estabelecer que o proveito econômico possua a 

mesma definição do valor da causa. 6) O proveito econômico obtido na 

demanda, que servirá de base de cálculo para a fixação dos honorários 

advocatícios contratuais, deverá ser objeto de correção monetária, no 

escopo de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, entretanto não 

poderá suportar a incidência de juros de mora, eis que a presente ação 

servirá justamente para estabelecer o valor dos honorários contratuais, 

inviabilizando o reconhecimento da mora do contratante. 7) Os honorários 

recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) pressupõem o não conhecimento ou 

desprovimento do recurso, no escopo de desestimular o manejo de 

recursos meramente protelatórios. 8) Recurso interposto por Francisco 

Carlos de Morais Silva desprovido recurso interposto por Brasbunker 

Participações S/A provido parcialmente. (TJ-ES - APL: 

00331689720158080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 14/12/2018) Ao que se extrai dos autos da ação 

ajuizada pelo autor em favor do requerido e autor naqueles autos, este 

possuía um veiculo zero km, com defeitos ocultos, e com o julgamento 

procedente da ação proposta, conseguiu sua substituição e ainda 

indenização por danos morais. Segundo consta naqueles autos, as partes 

firmaram acordo, o veiculo foi substituído por um zero quilometro, e os 

danos morais arbitrados foram pagos no montante de R$ 19.602,98 
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(dezenove mil seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos), sendo 

que R$ 17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e sete centavos) 

referentes aos danos morais e R$ 2.556,91 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), referentes aos 

honorários advocatícios sucumbenciais. No caso, verifica-se que o autor, 

ao receber o valor de R$ 17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e 

sete centavos) em sua conta corrente, referente aos danos morais 

devidos ao autor daquela ação, ora requerido, reteve os valores a titulo de 

honorários advocatícios contratuais, que entende como devidos. 

Primeiramente, o montante de R$ 17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis 

reais e sete centavos) pertence à requerida/reconvinte, e está ilegalmente 

retido pelo autor/reconvindo, a titulo de honorários advocatícios 

contratuais quando sequer possui um contrato para respaldar a sua 

pretensão. Eles foram pagos à autora a titulo de danos morais e não ao 

seu advogado constituído, sendo seu de direito. Assim o pedido 

reconvencional merece ser acolhido, posto que existem medidas judiciais 

cabíveis a fim de que o profissional receba a contraprestação que 

entende como devida a título de honorários, não com a retenção do valor 

que a parte ganhou na ação ajuizada. No que tange ao pedido principal 

para arbitramento dos honorários, uma vez que foram prestados, de modo 

inequívoco, os serviços do autor, é devida a contraprestação, nos termos 

do art. 22, §2º da Lei n. 8.906/1994 : Art. 22. A prestação de serviço 

profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 

convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. (...) § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB. Em se tratando de demanda de natureza condenatória, 

o proveito econômico do requerido que serve de base de cálculo para o 

arbitramento de honorários advocatícios consiste na diferença entre o 

valor indicado pelo autor como devido em sua exordial e a quantia por ele 

obtida ao final do processo, o que corresponde ao montante que o 

requerido deixou de ter de satisfazer. Assim sendo, a requerida ajuizou a 

ação já com seu carro zero quilometro, e ao retirar um novo no final, o 

proveito econômico obtido não seria o valor do carro, mas sim a 

valorização deste, se houve. Dessa forma, como a autora já possuía o 

carro, a troca deste por um zero km, trouxe um proveito econômico, porém 

não na forma como pretende ao autor, além de ter recebido indenização 

por danos morais em R$ 17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e 

sete centavos). Por isso, com observância ao artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, que dispõe 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” arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), analisando os ganhos da 

autora com os danos morais, além da valorização de seu veiculo, que 

após cinco anos, trocou por um zero quilometro. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Hélio 

Castelo Branco de Oliveira Júnior em desfavor de Eliza Catarina da Cruz 

Lopes, e, em consequência, arbitro a título de honorários advocatícios, em 

face dos trabalhos desenvolvidos pelo causídico/autor, o equivalente a R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença acrescidos de juros de 1% a partir da citação. 

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação. JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional 

formulado por Eliza Catarina da Cruz Lopes em face de Hélio Castelo 

Branco de Oliveira Júnior , condenando o mesmo a proceder a devolução 

de R$ 17.046,07 (dezessete mil quarenta e seis reais e sete centavos) 

devidamente atualizados, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença acrescidos de juros de 1% a partir da citação, 

recebidos em nome da reconvinte a titulo de danos morais. Condeno, 

ainda, o reconvindo Hélio Castelo Branco de Oliveira Júnior ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034228-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA ARRUDA CABRAL OAB - PE34810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034228-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais 

proposta por Francieli Assis da Silva contra UNIMED Norte do Mato Grosso 

– Cooperativa de Trabalho Médico. Sustenta a parte autora na sua inicial 

que é usuária do plano de saúde oferecido pela requerida desde 

agosto/2014, possuindo 31 (trinta e um) anos de idade, tendo sido 

submetida a uma gastroplastia, por ser portadora de obesidade mórbida 

grau III. Aduz que após perder quase 50 (cinquenta) quilos, a autora ficou 

com flacidez e excesso de pele nas mamas, braços, coxas, abdômen em 

avental, transtornos em suas atividades habituais, profissionais e 

transtornos psicológicos. Alega que, no ano de 2017, diante da 

necessidade de se submeter à cirurgia de plástica reparadora, a autora 

buscou médicos credenciados ao plano que estivessem aptos à realizar 

os procedimentos e após buscar quatro médicos credenciados em local 

diverso do domicílio da Autora, todos com atendimento em Cuiabá, os 

mesmos informaram que apesar de existir indicação para reparação nas 

mamas, braços, coxas e abdômen da paciente só poderia ser solicitado o 

procedimento de Dermolipectomia para Correção de Abdômen em Avental 

em virtude de uma determinação expressa da UNIMED. Porém, tal 

procedimento foi negado pela requerida por não ter preenchido os 

requisitos da Diretiz de Utilização Técnica. Requer, diante dos fatos, o 

julgamento procedente da ação a fim de que a requerida custeie os 

procedimentos cirúrgicos que se mostram indispensáveis à recuperação 

de sua saúde plena, custeando, integralmente, os honorários médicos e 

despesas hospitalares da cirurgia Mastopexia com prótese de silicone ou 

Reconstrução de mamas com próteses, Lifting de Braço ou Correção de 

Lipodistrofia Braquial, Dermolipectomia para Correção de Abdômen em 

Avental ou Abdominoplastia, Lifting de Coxas ou Correção de Lipodistrofia 

Crural tudo em conformidade com o laudo médico de Dr. Paulo Silveira Jr. 

Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais. Decisão inicial conforme ID 10651092, indeferiu o pedido de tutela 

antecipada. A parte autora formulou pedido de reconsideração conforme 

ID 10734264. Interposto Agravo de Instrumento, este foi provido, conforme 

ID 11324979 , sendo deferida a liminar para determinar que a requerida 

autorize a realização das cirurgias reparadoras para retirada do excesso 

de pele e o uso de prótese mamária. Contestação conforme ID 11867007. 

Impugnação conforme ID 12148111. Saneador conforme ID 15402713. 

Intimadas acerca da necessidade de provas a serem produzidas, apenas 

a autora se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Francieli 

Assis da Silva propôs a presente Ação Cominatória de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais em face de UNIMED Norte do Mato Grosso – 

Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, que era portadora 

de obesidade mórbida, tendo se submetido à cirurgia bariátrica e 

posteriormente, como consequência da primeira intervenção cirúrgica, 

necessitou submeter-se a cirurgia plástica reparadora, consistente em 

Mastopexia com prótese de silicone ou Reconstrução de mamas com 

próteses, Lifting de Braço ou Correção de Lipodistrofia Braquial, 

Dermolipectomia para Correção de Abdômen em Avental ou 

Abdominoplastia, Lifting de Coxas ou Correção de Lipodistrofia Crural, o 

que foi negado pela requerida sob o argumento de exclusão da cobertura. 

A questão deve ser analisada à luz das normas do Código de Proteçâo e 
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Defesa do Consumidor, pois a parte autora se enquadra no conceito de 

consumidor, conforme descrito no artigo 2º do Código e o requerido 

ajusta-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo 

diploma legal. Cogente, portanto, sua aplicação. Trata-se de 

responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do artigo 14 do 

Código Consumerista, que impõe a responsabilização do prestador de 

serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

referida prestação. Aplicável à hipótese a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios dele resultantes, 

independentemente da culpa. Trata-se de ação de conhecimento visando 

a aferir a responsabilidade civil advinda de descumprimento de cláusula de 

contrato de prestação de serviço de saúde. O Superior Tribunal de 

Justiça, inclusive, editou o enunciado 469 nos seguintes termos: aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Para 

afastar a sua responsabilidade cabe à operadora de plano de saúde 

comprovar que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC), 

ônus do qual a parte requerida não se desincumbiu. No caso, a autora, 

submeteu-se à cirurgia bariátrica para redução de estômago custeada 

pela requerida e visava a complementação do tratamento com a realização 

de nova cirurgia de Mastopexia com prótese de silicone ou Reconstrução 

de mamas com próteses, Lifting de Braço ou Correção de Lipodistrofia 

Braquial, Dermolipectomia para Correção de Abdômen em Avental ou 

Abdominoplastia, Lifting de Coxas ou Correção de Lipodistrofia Crural, de 

acordo com o relatório médico (ID 10622111) Compulsando os autos 

verifica-se que a cirurgia Dermolipectomia para Correção de Abdômen em 

Avental ou Abdominoplastia e Mastopexia com prótese de silicone ou 

Reconstrução de mamas com próteses, estão dentre as almejadas pela 

autora e está longe de ser tão somente estética, já que considerada pelo 

profissional especializado que a acompanha como parte do tratamento 

curativo iniciado com a gastroplastia. No caso em exame a cirurgia de 

mamoplastia redutora possui o mesmo objetivo do procedimento de 

abdominoplastia, retirada de excesso de pele derivada da cirurgia 

bariátrica, e o seu caráter complementar à operação de redução do 

estômago é reparador. A Resolução Normativa nº 428/2017 expedida pela 

ANS (Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui 

a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos 

privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 

1999), estabelece em seu art. 20, § 1º, inciso II, o conceito de 

procedimentos estéticos, definindo como "aqueles que não visam 

restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano 

lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita". Por 

sua vez, a Portaria nº 425/2013 do Ministério da Saúde (que estabelece 

regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de Assistência de 

Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade) prevê que a realização de 

mamoplastia é indicada nos casos de "incapacidade funcional pela ptose 

mamária, com desequilíbrio da coluna; infecções cutâneas de repetição 

por excesso de pele, como infecções fúngicas e bacterianas; alterações 

psicopatológicas devidas à redução de peso (critério psiquiátrico)". 

Conforme visto, o conceito mais amplo de cirurgia plástica reparadora (no 

âmbito da correção das mamas) encampa não só o aspecto de 

funcionalidade do órgão ou membro (como designado na RN nº 428/2017 - 

ANS), mas também as situações de desequilíbrio sobre a coluna, infecção 

cutânea gerada pelo excesso de pele, assim como o estado de alteração 

psicopatológica derivada da redução do peso. No contrato celebrado entre 

as partes há exclusão expressa de cobertura de cirurgias plásticas com 

finalidade estética. Contudo, tal exclusão de cobertura não se aplica ao 

caso, porquanto se comprovou que a cirurgia de redução mamária não 

possui finalidade meramente estética, mas constitui procedimento 

indispensável ao restabelecimento físico e psicológico da autora, que era 

acometida de obesidade mórbida, considerando-se, pois, ilegítima a recusa 

de cobertura de tal procedimento pela operadora de plano de saúde. O 

Superior Tribunal de Justiça decidiu que "havendo expressa indicação 

médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do 

quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a 

negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, 

inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de 

estar abarcada por previsão contratual excludente (...); pois, na hipótese, 

o referido procedimento deixa de ser meramente estético para 

constituir-se como terapêutico e indispensável." (...) (REsp 1442236/RJ, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 

28/11/2016) Em semelhante teor, transcrevo precedente erigido pelo STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE 

OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO 

MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO 

TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE 

CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de 

Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo 

sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da 

seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de 

saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao 

referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em 

exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado 

pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de 

cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do 

tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. 

"As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental 

abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no 

tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a 

ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, 

inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido 

de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, 

ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de 

tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno 

restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, 

doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob 

pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 

1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 

16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015) Todavia, o mesmo não se aplica 

ao caso de Lifting de Braço e Lifting de coxa, visto que se trata de 

procedimento meramente estético, visto que sua permanência não implica 

em dano na funcionalidade do órgão ou membro. Destarte, conclui-se que 

a recusa para a realização da Dermolipectomia para Correção de 

Abdômen em Avental ou Abdominoplastia fere os princípios do Código de 

Defesa do Consumidor e deve ser vista como desequilíbrio contratual que 

deixa o consumidor em desvantagem exagerada, passando por percalços 

e angústias desnecessárias, o que é capaz de causar abalo a direitos da 

personalidade e configurar o dano moral indenizável. No caso, por ter sido 

a única solicitada ao plano, entendo como pertinente a fixação do valor a 

título de compensação por dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

posto que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, atendendo ainda aos aspectos punitivos e 

pedagógicos necessários a repelir e evitar tais práticas lesivas aos 

consumidores. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais proposta por Francieli Assis da Silva contra UNIMED Norte do Mato 

Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico e torno definitiva a tutela 

antecipada concedida conforme ID 11324979 que determinou à requerida 

que garanta a cobertura da cirurgia reparadora Dermolipectomia para 

Correção de Abdômen em Avental ou Abdominoplastia e Mastopexia com 

prótese de silicone ou Reconstrução de mamas com próteses. Condeno a 

requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, 

ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012583-64.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FRANK KONDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012583-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Mariluci Frank 

Kondo em desfavor de Sidalica Silvestre da Rocha. Sustenta que é 

proprietária do imóvel localizado na Avenida Marechal Deodoro, nº 2344, 

bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, tendo locado ao requerido pelo prazo de 12 

(doze) meses, iniciando na data de 15/01/2018, pelo valor atual mensal de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Aduz que o requerido a Requerida só pagou o 

primeiro aluguel, e encontra-se inadimplente com os alugueis, com os 

encargos decorrentes da locação, motivo pelo qual requer o despejo do 

mesmo. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento 

dos alugueis e encargos da locação, bem como multa contratual e juros, 

declarando rescindido o contrato. Deu à causa o valor de 

R$5.009,26(cinco mil e nove reais e vinte e seis centavos). Retificação do 

valor da causa para R$12.000,00(doze mil reais) foi apresentado 

conforme ID 13198131. Desocupação liminar foi concedida conforme ID 

13902194, mediante apresentação de caução, o que ocorreu como se vê 

da manifestação ID 14059581. Devidamente citado (ID 15462052), a parte 

requerida não apresentou contestação. A parte requerida depositou em 

juízo a chave do imóvel que foi retirado pela autora, conforme ID 

16789446. No ID 12648075, a parte autora peticionou requerendo bloqueio 

RENAJUD em nome da requerida, o que foi indeferido pela decisão ID 

22128167. Na manifestação ID 22202990, a autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Mariluci 

Frank Kondo em desfavor de Sidalica Silvestre da Rocha visando reaver a 

posse do imóvel locado, bem como receber os alugueres vencidos e 

acessórios. A parte requerida foi citada, contudo, não apresentou 

contestação, razão pela qual decreto a sua REVELIA e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia da 

requerida, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas 

suficientes da alegação do autor. Outrossim, ante a desocupação 

voluntária da parte requerida, torno prejudicada a ação de despejo, 

prosseguindo os autos tão somente quanto a ação de cobrança, tornando 

a liminar em definitiva. Consta dos autos que a parte autora é proprietária 

do imóvel localizado na Avenida Marechal Deodoro, nº 2344, bairro 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, tendo locado ao requerido pelo prazo de 12 (doze) 

meses, iniciando na data de 15/01/2018, pelo valor atual mensal de R$ 

1.000,00 (um mil reais). O contrato (ID 13131546) prescreve a obrigação 

do locatário no pagamento do aluguel de forma pontual e restando 

demonstrado nos autos não ter o requerido efetuado o pagamento dos 

mesmos, portanto, devidos, conforme prevê o art. 22, VIII, da Lei nº 

8.245/91. Destarte, restando comprovada a relação locatícia, bem como a 

inadimplência do requerido e, ainda, inexistindo justificativa a autorizar o 

descumprimento da obrigação assumida, a procedência da ação se impõe. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO - COBRANÇA ENCARGOS DA LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA 

DEMONSTRADA - DÉBITO IPTU - PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO 

DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. 

Ocorrendo a inadimplência do contrato de locação, é legítima a ação de 

cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação. É responsabilidade 

do locatário a quitação de impostos (IPTU) e taxas relativos ao imóvel, 

durante o período da locação, tendo em vista expressa disposição 

contratual nesse sentido, com respaldo no art. 22, VIII, da Lei de 

Locações, sendo estes devidos.” (TJ-MG - AC: 10702085392547001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/08/2013, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013) 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Despejo c/c Cobrança ajuizada por Mariluci Frank Kondo em desfavor de 

Sidalica Silvestre da Rocha. Condeno a parte requerida ao pagamento dos 

alugueis e encargos vencidos no valor de R$ 4.474,39 (quatro mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) acrescido 

de multa contratual em 20% do valor do débito e juros legais, a contar da 

citação, acrescendo-se os encargos incidentes sobre o imóvel até a data 

da efetiva desocupação do imóvel. Condeno, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação. Autorizo, desde já, o levantamento do 

valor caucionado, mediante expedição de Alvará em favor do autor, que 

deverá apresentar os dados bancários para sua liberação. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, intime-se a 

parte autora para manifestar interesse na execução da sentença. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021524-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021524-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Aldemir Ramos da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 29/04/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 8822525) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 8822508; 8822513; 8822521; 8822525. Pelo despacho (ID – 

9214160), foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência 

de conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 10814173) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 10087488), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de laudo do IML, ausência do boletim de 

ocorrência. A parte autora impugnou a contestação (ID – 11131352), 

reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 15590129) foi 

determinada a intimação da parte requerida. Manifestação das partes 

acerca do laudo pericial (ID – 11131574; 16283259). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Aldemir Ramos da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo da demanda, ausência de 

requerimento administrativo, ausência de laudo do IML, ausência do boletim 

de ocorrência. REJEITO a preliminar de ausência de pedido administrativo, 

tendo em vista o documento acostado no id 8822513. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 295 de 714



COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de 

ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não 

impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio 

ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, 

a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 882521; 8822525), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 10814173) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) na mão 

esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média da mão esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média na mão esquerda, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Aldemir Ramos da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente média na mão esquerda, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038495-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Leite dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 15/11/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 11237833) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID –11237804; 11237812; 11237815; 11237822; 11237833. Pelo 

despacho (ID – 11282572), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 12367988) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID - 12652160), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda, 

ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo do IML. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 13179057), reiterando os 

termos da exordial. Determinada a intimação da requerida para a 

manifestação do laudo, a mesma deixou decorrer o prazo, conforme 

certidão de id 18545324. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Leite dos Santos em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, ausência de requerimento REJEITO, a preliminar de 

ausência de requerimento administrativo, uma vez que o mesmo está 

devidamente acostado aos autos, conforme id 11237822. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de 

ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não 

impede que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio 

ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, 

a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 11237815; 11237833), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 12367988) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 
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questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por José Leite dos Santos em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média no punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(15/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024060-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por José Nilton de Souza Feitosa em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 08/09/2016, que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 10.968,75 (dez mil 

novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9288029; 9288068; 9288078; 9288114; 9288132; 9288135; 9288142). Pela 

decisão (ID – 9326729) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 11126096) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID - 11037526), alega à requerida a preliminar de 

alteração do polo passivo da lide e a carência da ação em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 13780063), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. 

Manifestação da parte requerida a respeito do laudo pericial (ID – 

16390389) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada 

proposta por José Nilton de Sousa Feitosa em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a carência 

da ação em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, no tocante à 

preliminar de pagamento na via administrativa, entendo que a mesma se 

confunde com o mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 
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centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe os 

documentos relativos ao pedido administrativo. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física média (50%) em membro inferior esquerdo, leve 

(25%) em estrutura abdominal e residual (10%) em estrutura crânio facial”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável, para estrutura abdominal, o percentual incidente 

será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável e para 

estrutura crânio facial, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente médica em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento), leve em estrutura 

abdominal, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e residual em 

estrutura crânio facial em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% 

(cem por cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais) e 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% 

(cem por cento) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos, conforme id 9288029, resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Nilton de 

Sousa Feitosa em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 6.918,75 (cinco 

seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

inferior esquerdo, estrutura abdominal e estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/09/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013636-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013636-12.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Fernando Pereira Santos em desfavor de Clodoaldo de Souza Malvestio. A 

parte autora se manifestou no ID nº 30611519, informando o desinteresse 

no prosseguimento do feito, em razão da distribuição equivocada, 

pugnando pela extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Fernando Pereira Santos em 

desfavor de Clodoaldo de Souza Malvestio. Dispõem os artigos 485, VIII e 

200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 
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desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 30611519, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1045695-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045695-87.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Roselane 

Goularte dos Santos visando a retificação de sua certidão de nascimento 

devido a grafia incorreta de seu sobrenome e do sobrenome de sua mãe. 

Juntou os documentos comprobatórios. O ilustre representante do 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 14133167). 

É relatório. Fundamento. DECIDO. A requerente busca a correção em sua 

certidão de nascimento do erro material no sobrenome de sua mãe e 

consequentemente do seu, visto que consta como “Goularte” quando na 

verdade o sobrenome é “Gularte”. Diante da documentação acostada, e a 

necessidade de ajustar a documentação à realidade fática, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial para 

determinar a retificação da CERTIDÃO DE NASCIMENTO de Roselane 

Goularte dos Santos, livro de registro nº 4.338, folha 146, do livro A-15 de 

Registro de nascimento, Cartório de Registro Civil de nascimento de Itaim, 

município de Vacaria – Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que, onde se 

lê “Roselane Goularte dos Santos”, leia-se “Roselane Gularte dos Santos”, 

e onde se lê “Judith Viera Goularte dos Santos” leia-se “Judith Viera 

Gularte dos Santos” permanecendo os demais dados inalterados. 

Expeça-se o necessário. Após as ulteriores formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1024822-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA JULIA DOS SANTOS LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024822-66.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Cenira Julia 

dos Santos Lopes de Souza, visando a retificação de sua certidão de 

casamento e nascimento, devido a grafia incorreta no patronímico de seu 

genitor e no prenome de sua genitora. Juntou os documentos 

comprobatórios. O ilustre representante do Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 21123600). É relatório. 

Fundamento. DECIDO. A requerente busca a correção em sua certidão de 

casamento, do erro material no prenome de sua genitora, posto que 

quando solicitou a segunda via percebeu que o patronímico de seu genitor 

e o prenome de sua genitora estavam errados. O nome correto do seu 

genitor é DOMINGOS CANDIDO DOS SANTOS, entretanto, na certidão de 

casamento e de nascimento da autora, o seu nome aparece como 

DOMINGO DOS SANTOS. E a sua mãe consta na certidão como sendo 

AMARA FRANCISCA LEITE, sendo que a grafia correta do seu prenome é 

AMALIA FRANCISCA LEITE. Diante da documentação acostada, e a 

necessidade de ajustar a documentação à realidade fática, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial para 

determinar a retificação da CERTIDÃO DE CASAMENTO de Cenira Julia dos 

Santos Lopes de Souza, Matrícula 064386 01 55 2004 2 00005 033 

00000979 15 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de 

Nobres, e a CERTIDÂO DE NASCIMENTO de Cenira Julia dos Santos 

Lopes, matricula 064386 01 55 1974 1 00012 175 0000031 80 , a fim de 

que, onde se lê “DOMINGO DOS SANTOS”, leia-se “DOMINGOS CANDIDO 

DOS SANTOS” e, onde se lê “AMARA FRANCISCA LEITE”, leia-se 

“AMALIA FRANCISCA LEITE”, permanecendo os demais dados inalterados. 

Expeça-se o necessário. Após as ulteriores formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031483-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAVI REGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA OAB - MT23457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031483-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por José Davi 

Reges de Souza Munzlinger, visando retirar o sobrenome adquirido pelo 

casamento. O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pedido (ID 20993099). É relatório. Fundamento. DECIDO. 

A requerente busca retificação de sua certidão de casamento, 

sustentando que ao contrair núpcias, acrescentou o sobrenome de seu 

cônjuge, a saber Munzlinger. Todavia, está a sofrer problemas na 

administração e gestão de seus negócios, de forma que mostra-se 

necessária a retificação para a exclusão do sobrenome. Diante da 

documentação acostada, e a necessidade de ajustar a documentação à 

realidade fática, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o 

pedido inicial para determinar a retificação da CERTIDÃO DE CASAMENTO 

de José Davi Reges de Souza Munzlinger Matrícula 0653750155 2011 2 

00072 142 002166419 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

do Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, a fim de que, onde se lê “José Davi 

Reges de Souza Munzlinger”, leia-se “José Davi Reges de Souza”, 

permanecendo os demais dados inalterados. Expeça-se o necessário. 

Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006967-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006967-74.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por DMM Lopes & Filhos Ltda. em 

desfavor de Dezirre Cristina da Cruz – ME aduzindo ser credor da 

importância total de R$5.301,25 (cinco mil, trezentos e um reais e vinte e 

cinco centavos), representada por notas fiscais. Ao final, requereu a 

expedição de mandado de pagamento e atribuiu à causa o valor do 

crédito. Com a inicial vieram os documentos comprobatórios. Devidamente 

citado, a requerida deixou decorrer o prazo legal sem qualquer 

manifestação e/ou embargos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. O deslinde do feito não carece de dilação 

probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. 

Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se 

verifica que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 
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protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). Conforme dispõe o artigo 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória deve ter como 

base prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma 

em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, 

sendo que o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de 

pagamento ou de entrega da coisa no prazo de 15 (quinze) dias caso a 

petição inicial esteja devidamente instruída. No caso dos autos restou 

incontroversa a dívida no valor de R$ 5.301,25 (cinco mil trezentos e um 

reais e vinte e cinco centavos), consistente nas notas fiscais e planilha de 

atualização do débito, além dos demais documentos acostados pelo autor 

sem impugnação da requerida. Para a desconstituição total ou parcial da 

nota fiscal, o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e 

convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima. Não cumpriu o 

Embargante o disposto no art. 373, inciso II do CPC, qual seja, provar a 

existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ônus que lhe incumbia. Dessa forma, considerando que mesmo 

após a expedição do mandado de pagamento e sua devida citação a 

requerida não pagou e nem ofereceu embargos, restou prejudicada a 

parte seguinte do processo, no qual diante da inércia da parte era 

necessária a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Monitória, decreto a 

revelia da requerida Dezirre Cristina da Cruz – ME., bem como converto o 

mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701 do 

aludido diploma processual civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, 

intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na 

forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044521-43.2019.8.11.0041

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:

DANIEL GERALDINI FERREIRA CONSULTORIA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044521-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por DELCARO Hotéis Ltda. 

(DELMOND Hotel) em desfavor de Daniel Geraldini Ferreira Consultoria – 

ME. Antes da citação do requerido, o autor veio aos autos informar o 

pagamento espontâneo do débito (ID 26555850), requerendo a extinção do 

feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Observa-se que o pagamento do crédito pretendido pelo autor já fora feito 

espontaneamente pelo requerido antes mesmo de sua citação. Isto posto, 

resta evidente a perda do objeto. Com estes fundamentos, demonstrada a 

perda do objeto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009208-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009208-89.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cícera Maria de Carvalho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/01/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 5765993) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 5765993; 5765998. Pelo despacho (ID – 5854398), foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

9171715) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 9085191), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e a ausência de pedido administrativo anterior. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 11404081), reiterando os 

termos da exordial. Pelo despacho (ID – 15993222) foi determinada a 

intimação das partes. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID 

– 16610788; 16828774). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Cícera Maria de Carvalho em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 
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demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 5765993), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 9171715) atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/01/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Cícera Maria de Carvalho em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/01/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010024-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010024-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Douglas Reis Gonçalves em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/11/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 5839293) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

5839270; 5839272; 5839285; 5839293; 5839300). Pela decisão (ID – 

5857481) foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 9200110) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID - 9118627), alega à requerida a preliminar de 

alteração do polo passivo da lide e a ausência do requerimento 
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administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 9862726), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação. Manifestação da parte requerida a 

respeito do laudo pericial (ID – 18910610) Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Douglas Reis Gonçalves em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide e a ausência do requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Ainda, REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 5839300). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

anexado (ID – 5839293), comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) em estrutura abdominal e média (50%) no ombro esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura abdominal se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo 

indenizável e para o ombro esquerdo, o percentual incidente será de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura abdominal, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e média no ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e 50% (cinquenta por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.052,50 (cinco mil cinquenta e 

dois reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 
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caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Douglas Reis Gonçalves em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estrutura abdominal e no ombro esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (10/11/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040629-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040629-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Alugueres ajuizada por Maria Mazarelo 

Figueiredo Arruda e Outros em desfavor de DIMOBRAS Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A. Sustenta que 

firmou com a requerida contrato de locação referente ao imóvel localizado 

na Rua 13 de Junho, nº533 Centro – Cuiabá-MT, firmado em 21 de agosto 

de 2015, com vigência até agosto de 2020. Alega que a requerida não vem 

cumprindo com a obrigação de pagamento dos alugueres no correr deste 

ano de 2018, tendo procedido ao depósito somente nos meses de 

JAN/2018; MAR/2018 e ABR/2018, estando em aberto oito (08) meses, 

correspondentes aos depósitos faltantes nos meses de FEV/2018; 

MAI/2018; JUN/2018; JUL/2018 e AGO/2018; SET/2018; OUT/2018 e 

NOV/2018, apesar de notificada. Diante dos fatos, requer o julgamento 

procedente da ação para condenar a requerida ao pagamento de 

R$169.437,49(cento e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e quarenta e nove centavos), além de alugueres e impostos 

vincendos até a efetiva desocupação do bem. Decisão inicial conforme ID 

17392039. Emenda apresentada conforme ID 18038072, informando que 

nos autos da ação de despejo nº1031809-55.2018.8.11.0041 a requerida 

depositou parte do valor da dívida, a saber, R$238.606,24 (duzentos e 

trinta e oito mil seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos), dessa 

forma, sustenta restarem pendentes de recebimento o valor de 

R$9.163,48 (nove mil cento e sessenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), além de alugueres e impostos vincendos até a efetiva 

desocupação do bem ou eventual complementação da purgação da mora 

naqueles autos de ação de despejo nº1031809-55.2018.8.11.0041. 

Planilha atualizada do débito apresentada conforme ID 19510067 e 

posteriormente no ID 19533972. Manifestação da requerida conforme ID 

20276350 e da parte autora no ID 20478734. Conforme certidão ID 

21093995, o prazo para apresentação de defesa foi encerrado em 

16/05/2019, sendo sua manifestação intempestiva, posto que apresentada 

em 22/05/2019. A requerida veio aos autos, conforme manifestação ID 

27093169 informar da perda do objeto , uma vez que já desocupou o 

imóvel objeto da presente ação, em 28/11/2019. A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, ante a revelia da requerida, requerendo a 

condenação em R$341.384,55 (trezentos e quarenta e um mil trezentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), valor atualizado do 

débito na data da entrega das chaves. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Alugueres ajuizada por Maria Mazarelo Figueiredo Arruda e Outros em 

desfavor de DIMOBRAS Importação, Exportação e Distribuição de Móveis 

e Eletrodomésticos S/A. A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação tempestivamente, razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Ora, cediço que os efeitos da revelia geram presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Entretanto, trata-se de 

presunção relativa, que pode ser infirmada de acordo com os elementos 

dos autos. Não obstante a revelia da parte requerida, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

do autor. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - 

REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. Julga-se monocraticamente a apelação quando é clara sua 

improcedência. É relativa a presunção de veracidade provocada pela 

revelia. No entanto, quando presentes documentos que atestam a 

existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é comprovado o 

adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014. ) Sendo 

hipótese de revelia, para que a matéria de fato não seja reputada 

verdadeira, necessária que haja prova em sentido contrário às alegações 

do autor ou circunstâncias que afastem a presunção de veracidade. Na 

hipótese em discussão, todas as arguições mencionadas na petição inicial 

são matéria de fato e, portanto, presumem-se verdadeiras, inexistindo 

qualquer indício ou circunstâncias de que não sejam verdadeiras as 

alegações, não sendo permitida conclusão diversa da que os fatos 

realmente tenham ocorrido conforme por ele alegados. O contrato de 

locação e o termo de entrega das chaves são provas suficientes da 

veracidade da tese apresentada na exordial. Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente Ação de Cobrança de Alugueres ajuizada por 

Maria Mazarelo Figueiredo Arruda e Outros em desfavor de DIMOBRAS 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e 

condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ R$341.384,55 

(trezentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC 

a partir da citação, juros de 1% ao mês a partir do vencimento das 

parcelas. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009609-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MONFREDINI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009609-83.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restauração de Registro Civil proposta por Vanilda 

Monfredini Carvalho alegando que é neta do Sr. Mario Monfredini e após o 

casamento passou a se chamar Vanilda Monfredini Carvalho. Alega que, 

no ano de 2019, visando ter o reconhecimento da sua cidadania Italiana, a 

Requerente foi em busca dos documentos de seus antepassados e foi 

surpreendida por não encontrar a certidão de nascimento do seu avô. 

Pretende, portanto a restauração da certidão de nascimento do seu avô 

Paterno, para que assim consiga os documentos necessários para 

ingressar com o pedido de reconhecimento de sua cidadania. Juntou 

documentos comprobatórios. Instado a se manifestar, o digno 

representante do Ministério Público opinou pela procedência do pedido, 

conforme ID 30411895. É o relatório. Fundamento. DECIDO. A parte 

requerente pretende restaurar a sua certidão de Nascimento do Sr. Mario 

Monfredini a fim que consiga os documentos necessários para ingressar 

com o pedido de reconhecimento de sua cidadania. Verifica-se pela 

documentação juntada aos autos, em especial a Certidão de Óbito e a 

Certidão Negativa do Cartório (ID 29815884), ser necessária a 

restauração do documento solicitado pela autora. Diante do exposto, 

considerando as razões apresentadas pela requerente e a manifestação 

favorável da representante do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO posto 

na inicial e em consequência determino que seja procedida a restauração 

no assento do registro de nascimento de Mario Monfredini, expedindo-se 

ofício ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Amparo/ SP, 

para que nele conste: Nome: Mario Monfredini nasceu em 04/02/1892 na 

cidade de Amparo – São Paulo, filho de José Monfredini e Angela Carolina 

Simeoni, avós paternos Antonio Monfredini e Maria Chiari, e Avós 

Maternos Ermogene Simeoni e Claudia Sampietri. Expeça-se o mandado 

necessário. Após as ulteriores formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024662-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024662-12.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA, JOSE SEVERINO 

BARBOSA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. 

Cuida-se de ação distribuída por dependência ao processo nº 

1007777-20.8.11.0041, o qual tramita perante a 1ª Vara Especializada em 

Direito Bancário de Comarca de Cuiabá. Dessa forma, a remessa dos 

autos àquela unidade judiciária é medida que se impõe. Remetam-se os 

autos à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Comarca de Cuiabá, 

haja vista sua distribuição por dependência. Intime-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Cuiabá, 14 de Setembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027889-10.2017.8.11.0041

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:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES RIBEIRO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

manifestação de id. 30628332 e seguintes, de 24.03.2020 foi protocolada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, 

querendo, impugna-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005021-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

NASCIMENTO REPRESENTACOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

manifestação de id. 30628336/seguintes, de 24.03.2020 foi apresenta 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, 

querendo, impugna-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009876-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009876-55.2020.8.11.0041. AUTOR: ROSALINA NUNES DA SILVA 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Rosalina Nunes da Silva Santos 

em face de Banco BMG S.A objetivando a Requerente, em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois conforme a mesma afirma na exordial (ID. 29878619 – pág. 07), 

corroborado pelos TED’s apresentados pela Instituição Financeira ao 

Procon (ID. 29878812), ela realizou algumas transações no ano de 2019, 
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sendo legitimo os descontos efetuados em sua folha de pagamento 

visando saldar este débito. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência, nada impedindo sua reanalise na fase de sentença. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, bem como o contrato de ID. 29878834, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão 

do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor 

possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo 

da resposta, que exiba a cópia das faturas de cartão de crédito quanto ao 

período, a planilha de evolução do débito e demais documentos inerentes à 

relação contratual em tela. Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com 

aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo 

legal, salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC 

será designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder 

Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003819-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003819-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON DE ARRUDA ALMEIDA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Vislumbro dos autos que foi indicado como valor da causa R$ 

26.893,80 (ID. 28621570 – pág. 05), todavia diverge do montante declinada 

na planilha de ID. 28621576 que computa apenas as parcelas vencidas. 

Como é sabido o Decreto-Lei 911/69 determina que seja indicado, para 

purgação da mora, o valor total do débito (parcelas vencidas e 

vincendas), o que não foi cumprido pelo Banco. Destarte, constato que a 

notificação de ID. 28621578 – pág. 02 retornou frustrada por motivo 

“Desconhecido” e, posteriormente “Ausente” (ID. 28621578 – pág. 05), 

momento em que o Banco efetuou o edital de publicação (ID. 28621577). 

Ocorre que não houve esgotamento de meios para tentar notificar 

extrajudicialmente o Requerido, visto a existência de endereço sem 

tentativa de AR (ID. 28621577 – ág. 11) portanto não considero como 

constituída a mora. Desta feita, intimo a Instituição Financeira para sanar 

as irregularidades apontadas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o Banco via 

correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima, no 

prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000173-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE FATIMA CORDEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000173-03.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TERESINHA DE FATIMA CORDEIRO 

DE JESUS Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Requerida os benefícios da justiça gratuita. 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de TERESINHA DE FÁTIMA 

CORDEIRO DE JESUS. A liminar foi deferida na decisão de ID. 28768022, 

sendo efetivamente cumprida aos 16 de março de 2020 (ID. 30477430 – 

pág. 02), com a citação da Requerida naquela oportunidade (ID. 30477430 

– pág. 03). Na petição de ID. 30560199 o Réu comparece aos autos 

pleiteando pela restituição do veículo, informando que efetuou o 

pagamento das parcelas n. 14, 16,17 e 19, sendo o valor para purgação 

da mora R$ 11.990,80, montante que foi devidamente recolhido conforme 

comprovante de ID. 30560221. Ocorre que, analisando os comprovantes 

de acostados (ID. 30560209, 30560211, 30560214 e 30560217), não há 

como assegurar que referem-se as parcelas mencionadas acima, visto 

não haver indicação do pacto celebrado entre as partes, salientando que 

o comprovante de ID. 30560209 esta ilegível. Na mesma oportunidade, 

constato que a Instituição Financeira informou que houve o pagamento 

apenas da parcela nº 17 (ID. 29516474), retirando a mesma da planilha de 

débito (ID. 29516476). É o relatório. Decido. Intimo a Requerida para 

comprovar que os recibos apresentados (ID. 30560209, 30560211, 

30560214 e 30560217) referem-se as parcelas nº 14, 16 e 19, bem como 

acostar o documento de ID. 30560209 de forma legível, tudo no prazo de 

24 horas. Cumprido o exposto acima e, ante a tempestividade da purgação 

da mora, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE RESTITUIÇÃO, 

podendo ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, na forma do art. 

5º da Portaria Conjunta nº 249 de 18.03.2020. Na mesma oportunidade, 

proceda-se o Sr. Gestor, imediatamente, a intimação do BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, VIA TELEFONE para que se abstenha 

de retirar o bem da Comarca até determinação posterior. Aguarde-se o 

prazo para contestação, e em havendo, intime-se o Requerente para se 

manifestar no prazo legal, bem como, indicar seus dados bancários para 

expedição do alvará judicial. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004848-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS MORAES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004848-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CLOVIS MORAES ALVES REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Clovis 

Moraes Alves em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado. 

Compulsando os autos constato que o causídico quem assinou 

eletronicamente os autos, Josemar Silva da Cruz, não possuí poderes 

para representar o Requerente (ID. 28904142), portanto intimo-o para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

Autor via correio com aviso de recebimento no endereço indicado na 

procuração de ID. 28904142, para cumprir o comando acima, no prazo de 

05 dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março 

de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1026141-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026141-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS AURELIO DOS 

SANTOS REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Indefiro o requerimento de 

ID. 25586508, visto que já houve o transcurso de mais de 30 dias sem 

manifestação do Banco nos autos. Destarte, intimo o Banco para cumprir a 

determinação de ID. 222558993 no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 dias. 

Transcorrido, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033547-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033547-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE FERREIRA DO 

NASCIMENTO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Intimo a Instituição 

Financeira para manifestar acerca do requerimento de ID. 28712583 

formulado pelo Requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de seu silêncio 

ser considerado anuência tácita ao pleito de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038218-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038218-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: FLAVIANO FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. Vislumbro dos 

autos a diligência realizada no local indicado pelo Juízo Deprecante restou 

negativa (ID. 21282583), requerendo a Instituição Financeira remessa da 

cara precatória a origem, visto não localizar endereços novos (ID. 

24967019). Destarte, em atendimento ao ofício n° 695/2020 (ID. 

30534149), bem como em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço do Réu Flaviano Ferreira da 

Silva, momento em que foi declinado local em Gaucha do Norte (extrato 

anexo). Desta feita, não havendo mais locais a serem diligenciados nesta 

comarca, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1035791-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035791-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO JOIR DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Vislumbro dos autos que a Instituição 

Financeira não apresentou cópia do contrato de cartão de crédito debitado 

de sua folha de pagamento no valor de R$ 49,77, portanto intimo-a para 

exibi-la no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, concluso para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1035791-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035791-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO JOIR DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Vislumbro dos autos que a Instituição 

Financeira não apresentou cópia do contrato de cartão de crédito debitado 

de sua folha de pagamento no valor de R$ 49,77, portanto intimo-a para 

exibi-la no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, concluso para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005596-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PACHECO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005596-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EDILSON PACHECO SILVA REU: 

BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Tratam os 

autos de Ação Revisional de Contrato objetivando o Requerente em tutela 

de urgência a suspensão das cobranças e a exclusão de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Mister se faz considerar que, em que 

pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto 

de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, 

posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de 

ilidir a sua mora. Desta feita, no que concerne ao pleito de suspensão dos 

descontos em seu benefício, há de se ter em vista, no entanto, que 

consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Portanto, 

compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação, continuar pagando 

as faturas do cartão de crédito na forma que foi estipulado em contrato. 

No mais, em que pese o requerimento de exclusão/proibição de anotação 
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do nome do Réu no SPC/SERASA, vejo que não há justificativas plausíveis 

para o acolhimento deles, posto que o mero ajuizamento de ação revisional 

não possui o condão de ilidir a sua mora, não havendo justificativas 

plausíveis para seu deferimento. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. Destarte, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito no prazo legal. No mais, deixo para designar audiência de 

conciliação, conforme disposto no art. 334 do CPC, para o primeiro dia de 

retorno dos trabalhos no Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012524-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIMA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012524-08.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA LIMA DE ARRUDA REU: 

BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Maria Lima de Arruda em face de Banco Pan S.A. 

objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de 

descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de 

crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de inserção do 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do ônus da 

prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora afirmar na peça 

vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não 

de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, 

que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites 

apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 

30370897 – pág. 11/12 e 20/21), de modo que não resta nos autos a 

inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não 

restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o 

contrato de ID. 30370916 nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em 

sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a 

cópia das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de 

evolução do débito e demais documentos inerentes à relação contratual 

em tela. Ato contínuo, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo legal, 

salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC será 

designada após o retorno regular das atividades do Poder Judiciário. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012627-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012627-15.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Antonieta de 

Carvalho em face de Banco BMG S.A objetivando a Requerente, em tutela 

de urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos 

ao contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30393901 – pág. 

03/04), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 30392761 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos 

em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, 

determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. Ato 

contínuo, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012848-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012848-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE NEVES DA CRUZ 

SODRE REU: BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Marizete Neves Da 

Cruz Sodre em face de Banco Pan S.A objetivando a Requerente, em 

tutela de urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento 

relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em seus 

vencimentos; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que 

a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual 

se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30451648 – pág. 

03/04), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 30450075 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos 

em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, 

determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das 

faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do 

débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011329-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ANTONIO CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011329-85.2020.8.11.0041. REQUERENTE: EURICO ANTONIO 

CARVALHO SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Faço constar 

que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Trata-se de ação, ajuizada com base no artigo 396 

e seguintes, no qual pleiteia o Autor a exibição de todas as apólices de 

seguros contratados com Eurico Carvalho Silva. Prefacialmente, faço 

constar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, ocorreu 

a extinção das medidas cautelares, de modo que, para o caso de ação 

objetivando a exibição de documentos há correntes que entendem ser o 

caso de adequar o procedimento ao procedimento da produção 

antecipada de provas (art. 381 a 383), outros entendem ser o caso de 

adequação ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente (art. 305 a 310), havendo, ainda os que defendem a tese de 

aplicação do disposto nos artigos 396 a 404, todos do CPC. Em que pese a 

validade da discussão acerca da matéria, com fito de adequação formal 

às regras processuais hodiernamente vigentes, há de se considerar que 

cada um dos procedimentos possui as suas peculiaridades, no entanto, 

certo é que a restrição procedimental, com a consequente extinção do 

feito por falta de adoção do procedimento que cada corrente sustenta ser 

a mais adequada, acarreta em restrição de acesso ao Judiciário. Sendo o 

fim precípuo da Jurisdição a aplicação do direito ao caso concreto, o 

excessivo apego ao formalismo jurídico acarreta em mitigação ao direito de 

escolha do procedimento, pela parte autora, e de conseguinte, à 

prestação da tutela jurisdicional. Há de se ressalvar, ainda, que inexiste no 

ordenamento jurídico pátrio qualquer vedação à propositura de ação 

autônoma de exibição de documentos, necessária à obtenção da tutela 

jurisdicional correspondente. Feitas essas considerações, entendo válido 

o procedimento adotado pela parte autora no ingresso desta ação, com 

fito de exibição dos documentos comuns entre as partes, de forma 

satisfativa. Mister se faz considerar, ainda, que em consonância com o 

posicionamento firmado pelo Colendo STJ em Recurso Representativo de 

Controvérsia – REsp 1.349.453/MS, compete à parte autora a exibição do 

prévio requerimento administrativo, o que foi feito à contento, como se 

infere da cópia da notificação enviada a Instituição Financeira e 

devidamente recebida (ID. 30221185). Sendo inequívoco o direito do 

Requerente à exibição de documentos comuns, notadamente ao se ter em 

vista que muitos contratos encontram-se vigentes, bem assim diante de a 

omissão da parte Ré, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para que o Réu, no 

prazo da resposta, exiba em juízo os contratos de seguro vingentes entre 

as partes, observando, que há desconto em conta conjunta limitando-se 

sempre ao nome do autor e nas contas enumeradas. CITE-SE a parte ré, 

via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer 

resposta, bem como, para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os 

documentos elencados nesta decisão, ou opor as circunstâncias 

previstas no artigo 398, § único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005920-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005920-31.2020.8.11.0041. AUTOR: MARIA ALVES LEITE REU: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipação por Maria Alves Leite em face de Banco BMG S.A, 

objetivando a Requerente em tutela de urgência: - a suspensão dos 

descontos em folha de pagamento quanto ao contrato objeto desta ação, 

com expedição de ofício à fonte pagadora; - que o Réu se abstenha de 

inserir seu nome em cadastros de inadimplentes; - inversão do ônus da 

prova. Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está 

prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a 

sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 309 de 714



do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra, 

salvo robusta prova em contrário, devidamente aclarada nos autos. Isso 

porque a Autora não demonstrou de forma cabal os motivos da variação 

mensal dos valores a título de cartão de crédito e mesmo que se pense em 

em saques ou transferências, não se tem melhor prova de sua quitação, 

portanto, INDEFIRO a tutela antecipada, nada impedindo sua reanalise na 

fase de mérito. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança 

dos fatos arguidos, bem assim a reclamação efetuada junto ao Procon (ID. 

29122273), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

do contrato firmado entre as partes, das faturas de cartão de crédito 

quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais documentos 

inerentes à relação contratual em tela. Destarte, CITE-SE a parte ré, via 

correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro 

do prazo legal, salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 

do CPC será designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder 

Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036315-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

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))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FREDERICO VIEIRA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036315-40.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: PAULO FREDERICO VIEIRA DA 

COSTA RAMOS Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão. O veículo foi apreendido conforme auto de ID. 23357202, com 

citação do requerido na mesma oportunidade. O requerido efetuou a 

purgação da mora pelo valor apresentado na exordial, conforme 

comprovante de ID. 23220184, o que ensejou na determinação para 

restituição do veículo de ID. 23477211. Por sua vez, a instituição financeira 

apresentou peça denominada “Impugnação à Purgação da Mora”, arguindo 

em síntese, preliminarmente pela não concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, bem como o não cabimento do pedido de purgação da mora do 

depósito efetuado sem a inclusão das atualizações e despesas 

contratuais e, ao final, pugna seja deferida a impugnação, com intimação 

do requerido para efetuar o pagamento da complementação, apresentando 

a planilha do débito de ID. 24425878. Desta feita, em celebração ao 

princípio do contraditório, previsto no artigo 9º do CPC, INTIMO O 

REQUERIDO para se manifestar no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, diante 

do teor da certidão de ID. 27824135, dando conta que o Banco não 

depositou as diligências complementares, intime-se o Oficial de Justiça 

para que tome as providências que entender cabíveis. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1012656-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILAMES ARAUJO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012656-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): WILAMES ARAUJO BEZERRA 

REU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. DEFIRO ao Requerente o 

benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem 

assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ. Trata-se de ação, ajuizada com base no artigo 396 e 

seguintes, no qual pleiteia o Autor pela exibição de um contrato de 

empréstimo firmado com o Réu, sendo as parcelas no valor de R$ 279,99 

descontadas de sua folha de pagamento (ID. 30403952 – pág. 06). 

Prefacialmente, faço constar que, com o advento do Código de Processo 

Civil de 2015, ocorreu a extinção das medidas cautelares, de modo que, 

para o caso de ação objetivando a exibição de documentos há correntes 

que entendem ser o caso de adequar o procedimento ao procedimento da 

produção antecipada de provas (art. 381 a 383), outros entendem ser o 

caso de adequação ao procedimento da tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente (art. 305 a 310), havendo, ainda os que defendem a 

tese de aplicação do disposto nos artigos 396 a 404, todos do CPC. Em 

que pese a validade da discussão acerca da matéria, com fito de 

adequação formal às regras processuais hodiernamente vigentes, há de 

se considerar que cada um dos procedimentos possui as suas 

peculiaridades, no entanto, certo é que a restrição procedimental, com a 

consequente extinção do feito por falta de adoção do procedimento que 

cada corrente sustenta ser a mais adequada, acarreta em restrição de 

acesso ao Judiciário. Sendo o fim precípuo da Jurisdição a aplicação do 

direito ao caso concreto, o excessivo apego ao formalismo jurídico 

acarreta em mitigação ao direito de escolha do procedimento, pela parte 

autora, e de conseguinte, à prestação da tutela jurisdicional. Há de se 

ressalvar, ainda, que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer 

vedação à propositura de ação autônoma de exibição de documentos, 

necessária à obtenção da tutela jurisdicional correspondente. Feitas 

essas considerações, entendo válido o procedimento adotado pela parte 

autora no ingresso desta ação, com fito de exibição dos documentos 

comuns entre as partes, de forma satisfativa. Mister se faz considerar, 

ainda, que em consonância com o posicionamento firmado pelo Colendo 

STJ em Recurso Representativo de Controvérsia – REsp 1.349.453/MS, 

compete à parte autora a exibição do prévio requerimento administrativo, o 

que foi feito à contento, como se infere da notificação de ID. 30403952. 

Sendo inequívoco o direito da Requerente à exibição de documentos 

comuns, notadamente ao se ter em vista que muitos contratos 

encontram-se vigentes, bem assim diante de a omissão da parte Ré, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para que o Réu, no prazo da resposta, exiba 

em juízo toda a documentação atinente à relação entre as partes, 

LIMITANDO apenas ao contratos de nº 0123361519461. CITE-SE a parte 

ré, via correio com aviso de recebimento, para, no prazo de 05 dias, 

oferecer resposta, bem como, para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo 

os documentos elencados nesta decisão, ou opor as circunstâncias 

previstas no artigo 398, § único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014966-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 
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(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR PINTO CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014966-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos etc... Tratam-se 

os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. Vislumbra-se do 

termo de acordo de ID. 27284487 que as partes transigiram e pleiteiam 

pela homologação do acordo com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral da avença. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 03/12/2021, nos 

termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

intime-se a exequente para manifestar-se em 05 dias acerca do 

adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio será tido 

como cumprido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENA TAVARES LIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001391-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: LENA TAVARES LIRA SAMPAIO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão distribuída à 11ª Vara Cível e 

remetida a este Juízo Especializado ante a competência (ID. 27960159). 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 28837021 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa 

da restrição averbada no prontuário do veículo em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal 

ato deve ser realizado pelo próprio autor. Com efeito, constato a ausência 

de recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento 

do pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028071-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J M RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028071-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): J M RIBEIRO LTDA - 

ME REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. No ID. 25756268 o Autor 

pleiteou pela extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, 

tendo em vista efetuou a renegociação de seu débito, concordando a 

Instituição Financeira com o mesmo (ID. 28544875). É o relatório. Decido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Por todo o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Revisão Contratual, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028071-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J M RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028071-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): J M RIBEIRO LTDA - 

ME REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. No ID. 25756268 o Autor 

pleiteou pela extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, 

tendo em vista efetuou a renegociação de seu débito, concordando a 

Instituição Financeira com o mesmo (ID. 28544875). É o relatório. Decido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Por todo o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Revisão Contratual, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029065-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029065-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: JOAQUIM 

FELIPE SPADONI Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com liminar cumprida aos 30 de agosto de 2019 (ID. 23541377 – pág. 05), 

sendo o Requerido citado a mesma oportunidade (ID. 23541377 – pág. 07). 

Posteriormente, a Instituição Financeira apresentou minuta de acordo 

entabulado entre as partes, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito (ID. 27767741), informando a quitação do contrato (ID. 

29074273) e comprovando a devolução do bem ao Réu (ID. 29074274). É 

o relatório. Decido. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido;”. Ante a concordância do Requerido com 

os termos do acordo, HOMOLOGO-O e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de baixa 

de restrição sobre o bem, via sistema Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006797-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (EXECUTADO)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006797-05.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, JOAO 

FERNANDO MARQUES RIBEIRO, SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI 

FONSECA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução com citação apenas 

da Executada Sonia (ID. 27152657 – pág. 01), momento em que constituiu 

advogado (ID. 27814952). Posteriormente, a Instituição Financeira informou 

que as partes entabularam acordo (ID. 28166440), pugnando por sua 

homologação e consequente extinção do feito. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 

acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o exposto 

HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Execução, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento a expedição de ofício 

aos órgãos competentes para baixa de eventual penhora, bem como 

retirada de restrição via Renajud, ante a ausência de determinação nesse 

sentido. Por fim, deixo de determinara baixa de averbação no imóvel nº 

50.559 mencionada no ID. 21303583, posto não haver determinação 

judicial para essa anotação. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido das partes, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055432-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055432-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA 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, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013530-50.2020.8.11.0041

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:

ELZA GONTIJO LUCAS CABRAL (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013532-20.2020.8.11.0041

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:

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA (REU)

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031551-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025029-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER AMARAL GUMS (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-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1010484-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARAUJO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, bem como proceder a complementação de 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000768-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIRA GONCALVES VIEIRA DA SILVA (REU)

VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA (REU)

COSSU FREIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEFFANNE MARQUES ARRUDA OAB - MT26126/O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

CAMILA MIGUEIS ALVES OAB - MT24713/O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos acostados aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000018-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028912-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-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: 1028912-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP, CLAUDEIR VELOSO, 

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se impossibilidade de atender a pretensão do executado, 

considerando que apesar de não liquidar a obrigação com a penhora, ela 

paga em parte o débito. Portanto, mantenho a penhora e faculto ao credor 

o levantamento. Expeça alvará. Após, diga o autor, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014007-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0014007-76.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: MIGUEL LUIZ DE 

ALMEIDA PINTO EXECUTADO: BANCO ITAUBANK S.A Vistos, etc. Face a 

certidão de id. 30616759, proceda-se com o levantamento do valor 

depositado nos autos (id. 24654507-Pág.6), em benefício da parte da parte 

autora. Após, cumpra-se sentença prolatada nos autos e arquive-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012459-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte Embargada responder aos Embargos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034607-52.2019.8.11.0041

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:

FERNANDA COSTA ARMOA (EXECUTADO)

F. COSTA ARMOA EIRELI - 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: 1034607-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: F. COSTA ARMOA EIRELI - ME, FERNANDA COSTA ARMOA 

Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017632-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERMINO DE JESUS (ESPÓLIO)
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CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

PAULO CEZAR DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO OAB - 

717.431.031-15 (REPRESENTANTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-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: 1007535-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 Vistos, etc. 

Inicialmente chamo o feito a ordem. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se erro de digitação quando da feitura do V. Acórdão de id. 

19758146, pois ali fez constar condenação da autora/agravante, a pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, quem agravou 

é que teve êxito na decisão, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, 

sem resolução de mérito. Logo, a condenação das custas e honorários 

fixados no V. Acórdão é direcionada para aquele que perdeu, ou seja, o 

autor/agravado, e não para autor/agravante, como ali fez constar. Desta 

forma, intime-se a parte requerida para manifestar sobre o cumprimento do 

V. Acórdão de id. 19758146, em relação ao depósito nos autos e se tem 

por satisfeita com a obrigação.Após, conclusos Oficie-se ao Detran para 

proceder a transferência da propriedade do bem à parte requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025930-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E X DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

JOAO EUDES XAVIER DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027731-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (EXECUTADO)

BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027731-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA, 

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO Vistos, etc. Desnecessária realização 

de audiência de conciliação, visto que a proposta de acordo exarada pela 

parte autora no id. 30248652 constam as formas e prazos de pagamentos, 

cabendo a parte contrária concordar ou indicar outra forma para pagar o 

débito. Ainda, levando em consideração a situação que o País se 

encontra, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), resta totalmente inviável a 

realização de audiência. Ademais, como anteriormente informado, as 

partes podem formular nos próprios autos, a anuência ou não sobre 

acordos formulados nos autos. Portanto, intime-se novamente a parte 

requerida para manifestar interesse na contra proposta efetivada pela 

Instituição Financeira. Após, conclusos. Do contrário prosseguirá a 

execução do débito. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003239-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARON RIBEIRO MORAES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0003239-47.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: GARON RIBEIRO MORAES FILHO Vistos, etc. Atualize-se 

o débito da inicial, custas e despesas processuais, acrescentando 

honorários fixados. Após, efetive-se penhora on line, como requerido nos 

autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022126-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - 

ME - ME, ERMINDO MAEHLER, MARLENE MAEHLER, MARIA DO CARMO DE 

PAULA MAEHLER, SILVERIO MAEHLER Vistos, etc. Mantenho a 

determinação dos autos, considerando que apesar da duplicidade da 

mandados, dois valores foram auferidos do mesmo bem. Assim, deverá 
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haver nomeação de perito para aquilatar o real valor do bem, seu estado 

de conservação e se está ou não ocupado, nos termos já postos. Assim, 

cumpra-se como postos. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045117-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007521-36.2013.8.11.0041

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:

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

ANISADETT PINHEIRO DA SILVA NOGUEIRA (EXECUTADO)

PASCHOAL IRIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

LUIZA THEREZA DUTRA NOGUEIRA (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (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: 0007521-36.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE AGUA SANTA CLARA 

LTDA - ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA 

SILVA NOGUEIRA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA 

NOGUEIRA Vistos, etc. Em face da manifestação do exequente, em 

relação a atualização do débito da inicial, proceda-se com nova 

atualização do referido, pela Secretaria deste Juízo, conforme índices 

autorizados pela E. CGJ/MT, acrescentando as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados. Após, intime-o para 

acostar nos autos a matrícula atualizada do bem penhorado no feito e 

certudão de débito. Após, cumprida a determinação acima, proceda-se os 

autos à Central de Venda Judicial, conforme determinado nos autos (id. 

21784590 - Pág. 2), tendo em vista a concordância do exequente com a 

atualização da avaliação (id. 25633806). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003306-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

COTTON - KING LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR OAB - SP235379-A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-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: 0003306-85.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: COTTON - KING LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA Vistos, etc. Dispensável a 

anotação de Administrador Judicial, como postulado às fls.434/435, 

considerando que a empresa jurídica ali apontada não faz parte desta 

relação processual. Assim, intime-se o executado empresa jurídica, para 

informar sobre a existência de recupreção judicial ou falência em seu 

nome. Proceda-se avaliação do bem penhorado, devendo especificar seu 

valor real, estado de conservação e se existe ocupando no bem. Nomeio 

Sr. João Belizaro da Silva - 99923-2790 para eferivação do ato. Arbitro os 

honorários periciais em R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais), a ser 

arcada pelo autor. Após, digam as partes e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025187-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAROLEN SPAGNOL, JAIR SPAGNOL, ADAIR 

SPAGNOL, TEREZINHA TOSCAN SPANHOL Vistos, etc. Cumpra-se 

determinação já lançado nos autos (id. 29243079), em especial, a segunda 

parte, devendo o exequente proceder com o recolhimento das custas para 

a distribuição da Carta Precatória. Advirto que, não serão considerados 

pedidos repetitivos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-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: 1007535-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 Vistos, etc. 

Inicialmente chamo o feito a ordem. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se erro de digitação quando da feitura do V. Acórdão de id. 

19758146, pois ali fez constar condenação da autora/agravante, a pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, quem agravou 

é que teve êxito na decisão, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, 

sem resolução de mérito. Logo, a condenação das custas e honorários 

fixados no V. Acórdão é direcionada para aquele que perdeu, ou seja, o 

autor/agravado, e não para autor/agravante, como ali fez constar. Desta 

forma, intime-se a parte requerida para manifestar sobre o cumprimento do 
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V. Acórdão de id. 19758146, em relação ao depósito nos autos e se tem 

por satisfeita com a obrigação.Após, conclusos Oficie-se ao Detran para 

proceder a transferência da propriedade do bem à parte requerida. 

Quando da expedição de Alvará, observe-se o postulado pela autora. 

ntime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação dos autos e quando da expedição de 

Alvará, observe-se o postulado pela autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24.03.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007535-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Inicialmente chamo o feito a ordem. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se erro de digitação quando da feitura do V. Acórdão de id. 

19758146, pois ali fez constar condenação da autora/agravante, a pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, quem agravou 

é que teve êxito na decisão, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, 

sem resolução de mérito. Logo, a condenação das custas e honorários 

fixados no V. Acórdão é direcionada para aquele que perdeu, ou seja, o 

autor/agravado, e não para autor/agravante, como ali fez constar. Desta 

forma, intime-se a parte requerida para manifestar sobre o cumprimento do 

V. Acórdão de id. 19758146, em relação ao depósito nos autos e se tem 

por satisfeita com a obrigação.Após, conclusos Oficie-se ao Detran para 

proceder a transferência da propriedade do bem à parte requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003749-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/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:

BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003749-04.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 

indicar a exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face da não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040928-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVENRICK MENDES 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: 1040928-06.2019.8.11.0041. REQUERENTE: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: FLAVENRICK 

MENDES SILVA 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 da não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029634-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ARRUDA 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: 1029634-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: FRANK ARRUDA DA SILVA 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 da não localização do bem. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0022774-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0022774-59.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: 

DIOGO DE SOUZA SANTOS Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA 

E SEU ADVOGADO, para providenciar a citação e intimação da apreensão 

da parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de REVOGAÇÃO DA 

LIMINAR, restituição do bem apreendido e extinção, advertindo que não 

serão analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 
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de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

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:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-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: 1018487-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI 

COLETA SANTIAGO E SILVA Vistos, etc. Este Juízo não está habilitado 

para pesquisa de SREI, restando prejudicada a pretensão. Assim, deverá 

a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0056988-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO OAB - PR49220 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-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: 0056988-13.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: ALEXANDRE N. 

FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS 

EXECUTADO: MARISA CAMARGO PUPIN Vistos, etc. Este Juízo não está 

habilitado para pesquisa de SREI, restando prejudicada a pretensão. 

Assim, oficie-se apenas ao CNIB, como postulado pelo autor e após, 

diga-se. Em seguida, cumpra-se toda determinação dos autos, devendo o 

autor providenciar o necessário. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011040-53.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RABELO & CIA LTDA - ME, VICTOR CORDEIRO RABELO, 

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO Vistos, etc. A pesquisa pretendida 

(Renajud) já foi realizada nos autos no id. 28413295 - Pág. 6 / Pág. 8. 

Assim, deverá indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024432-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINO DE ARRUDA TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024432-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: EDINO DE ARRUDA TAQUES Vistos, 

etc. Após de efetivada a citação do executado analisarei o pedido de 

busca de bens junto ao Infojud e Renajud como pleiteado no id. 30615248, 

se decorrido o prazo para resposta e pagamento do débito. Intime-se o 

autor para providenciar a citação do executado no prazo legal. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março 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)

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. Oficie-se como postulado, após diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0009162-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REGINALDO TOMIO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0009162-54.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO LITISCONSORTE: WILSON REGINALDO TOMIO Vistos, 

etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013585-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013585-98.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF EXECUTADO: PAULO VICTOR 

PELISSARI GALLUCCI 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, 23 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0056988-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO OAB - PR49220 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 30633129, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014404-43.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIFAS GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

LENIRA ALVES APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

MARIA TAPIOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014007-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013645-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023292-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS LUCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023292-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ROBSON CARLOS LUCHI Vistos, etc. Defiro a dilação por 

dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031209-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 

EPP, MARCOS MARCELINO ALBUES Vistos, etc. Defiro a dilação por dez 

dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011695-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011695-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: 

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, DHOMAS HENRIQUE 

DE LIMA FARIA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004624-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCINE CARMIM MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004624-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RAFAELA FRANCINE CARMIM 

MODESTO REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano 

não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais 

provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo 

que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, 

não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não 

cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos 

encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os 

referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a conceder 

a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para 

excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do 

Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

De tal forma inviabiliza a suspensão do leilão do bem, ante da ausência de 

qualquer indício de ilegalidade nos autos. Diante do exposto, faculto o 

depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o depósito ser 

efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta autorização. 

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003731-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003731-80.2020.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAYSSA DE OLIVEIRA E 

SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 
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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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007869-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007869-90.2020.8.11.0041. AUTOR: GILSON JOSE DE OLIVEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora apresentou a presente 

Ação de Reparação por Danos Materiais, contra Banco do Brasil S/A, e, 

em síntese pretende a parte autora a condenação da parte autora, ao 

pagamento da importância de R$ 49.822,42 (quarenta e nove mil 

oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), à título de 

danos materiais, referente aos valores subtraídos e/ou não repassados 

para a conta individual, por ocasião mudança na destinação do fundo 

PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Elucidou que o saldo levantado não condiz com os rendimentos e 

atualizações monetárias, razão pela qual pretende com a presente ação a 

reparação pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. Depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em 

síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz 

com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca 

junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. Contudo, 

em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário, o que é o 

caso dos autos. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005006-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005006-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ROSANGELA ROSA PIRES 

COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora 

apresentou a presente Ação de Reparação por Danos Materiais, contra 

Banco do Brasil S/A, e, em síntese pretende a parte autora a condenação 

da parte autora, ao pagamento da importância de R$ 28.693,18 (vinte e 

oito mil seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos), à título de 

danos materiais, referente aos valores subtraídos e/ou não repassados 

para a conta individual, por ocasião mudança na destinação do fundo 

PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Elucidou que o saldo levantado não condiz com os rendimentos e 

atualizações monetárias, razão pela qual pretende com a presente ação a 

reparação pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. Depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em 

síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz 

com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca 

junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. Contudo, 

em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário, o que é o 

caso dos autos. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013684-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013684-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EDSON LUIZ GALDINO 

DELGADO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 
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quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013631-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013631-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013655-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013655-18.2020.8.11.0041. AUTOR: DEVANICE DA SILVA 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, 24 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013670-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013670-84.2020.8.11.0041. AUTOR: ELIANE EUGENIA DE ARRUDA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013678-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONYE MARCIO NUNES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013678-61.2020.8.11.0041. AUTOR: RONYE MARCIO NUNES DE 

ARAUJO REU: BANCO BMG S.A 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013679-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))
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MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-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: 

1013679-46.2020.8.11.0041. AUTOR: CASSIA DO NASCIMENTO REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a 

parte requerente 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, 24 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013645-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013645-71.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS 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, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013720-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO. Processo: 

1013720-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO SAFRA S-A 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008571-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008571-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SARAH DUTRA DE 

OLIVEIRA 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. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005869-20.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOSE PEDRO DE MATOS 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. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a 

parte requerida. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032738-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVICOS DE ESCRITORIOS 
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E APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032738-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: AMAZONIA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 

SERVICOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS 

LTDA - ME Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. 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. 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-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do 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 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$ 18.263,82 (dezoito mil duzentos e 

sessenta e três reais e oitenta e dois 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 a parte 

requerida intimada a pagar a condenação no prazo de quinze diasdo 

trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046534-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1046534-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ZENAIDE DOS 

SANTOS ALMEIDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Zenaide 

Ferreira dos Santos Silva, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada contra Banco Olé Bonsucesso Consignado. Inicialmente 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou, em 

síntese, que é pensionista do Estado de Mato Grosso e que em 2011 

adquiriu empréstimo consignado oferecido à servidores públicos para 

desconto na folha de pagamento. Asseverou que, com o passar do tempo 

percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não 

encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo descontado 

diretamente da sua aposentadoria sob a rubrica de “cartão de crédito”. 

Destacou que, em contato com a parte requerida para saber o motivo dos 

descontos não terem cessado e a razão de estarem sendo descontados 

com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. Afirmou que 

procedeu junto ao PROCON na tentativa de solucionar de forma 

administrativa a situação, razão pela qual, a parte requerida, apresentou 

na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), 

documentos informando que o Requerente havia recebido transferências 

bancárias – “saques” - que totalizavam o valor de R$ 3.211,73 (três mil, 

duzentos e onze reais e setenta e três centavos), e para amparar os 

descontos realizados diretamente da aposentadoria apresentou “Termo de 

Adesão referente ao valor de R$ 1.195,27 (mil, cento e noventa e cinco 

reais e vinte e sete centavos), onde no item C, que refere a cartão de 

crédito consignado, não há nenhum preenchimento de especificação de 

parcelas, taxas de juros, valores de parcelas e outros. Afirma que nunca 

contratou qualquer serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou 

cartão. Sustentou que não nega a contratação do empréstimo consignado, 

mas assevera que havia sido informado pelos representantes do 

requerido que tal operação se tratava de empréstimo consignado para 

desconto em folha. Aduziu que não satisfeito com a resposta do 

requerido, agendou uma audiência no PROCON/MT com o intuito de tentar 

de forma amigável resolver o problema. No mérito, discorreu sobre a 

responsabilidade objetiva do requerido nos termos do art. 14 do CDC. 

Elucidou sobre o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que 

o crédito consignado está condicionado à existência de uma margem para 

fazer a consignação da parcela da remuneração do servidor, somente 

sendo permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários 

documentos apresentados perante o órgão de defesa do consumidor. 

Enfatizou sobre o prazo da operação e dos valores já descontados. 

Requereu em decorrência da ausência de taxa de juros expressamente 

pactuada (contrato), que seja declarada para operação cartão crédito 

e/ou empréstimo consignado, a taxa de juros limitada a 1,81 % mês, de 

acordo com a taxa média de mercado. Pleiteou a reparação de danos 

morais e restituição em dobro dos valores já descontados em seu 

benefício, e, em dobro. Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para 

suspensão do desconto em folha de pagamento a título de cartão de 

crédito consignado e abstenção de inserir o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por indenização 

por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Rogou pela 

concessão da gratuidade de justiça, a concessão da antecipação da 

tutela, a limitação dos juros a taxa média do Bacen de 1,81% ao mês. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. 2503279/ id. 25033363. A 

justiça gratuita foi deferida no id. 25067323, e indeferida a tutela de 

urgência, conforme decisão de id. 25067323. A parte requerida juntou 

documentos no id. 26179587/id. 26181134 e apresentou contestação no 

id. 26181136, onde preliminarmente requereu o indeferimento da inicial por 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, em 

decorrência do não fornecimento de extratos bancários. Alegou prejudicial 

de mérito, em decorrência da prescrição da ação, uma vez que o contrato 

realizado entre as partes (Proposta de nº 820273564), os descontos 

deram início em 06/10/2011, e a parte autora distribuiu a presente ação 

apenas em 15/10/2019, configurando, assim, a prescrição mencionada, 

nos termos do art. 206, §3º, IV e V do Código Civil de 2002, cujo teor 

determina a prescrição do direito de ação em três anos. Apresentou sua 

realidade dos fatos. Impugnou o pedido de ressarcimento em dobro. 

Asseverou sobre a pretensão resistida e o dano moral. Afirmou sobre a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos no id. 26181136. O 

autor apresentou réplica à contestação (id. 28337961), onde rebateu a 

preliminar e arguição de prescrição. Ratificou os termos da inicial rogando 

por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra Banco Olé 

Bonsucesso, no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; condenação em 

indenização por danos morais; restituição dos valores descontados do 
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benefício, em dobro e limitação da taxa de juros para 1,81% ao mês. Por 

seu turno, o requerido arguiu ausência de documento essencial para 

propositura da ação; prescrição do pedido do autor, sustentou a 

legalidade do contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do 

autor. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de 

direito e documental que já estão nos autos, pronto o feito para julgamento. 

Passo a análise da preliminar e da prejudicial de mérito suscitada. Cabe 

ressaltar que os documentos necessários para ação está nos autos, 

posto que a pretensão da parte autora é transformar os débitos de cartão 

de crédito em empréstimo consignado, afirmando que nunca contratou os 

referidos cartões, visando a suspensão dos descontos em seu benefício, 

portanto, os descontos restaram demonstrados e o contrato caberia ao 

requerido demonstrar a contratação ou não. Portanto, os documentos 

indispensáveis para propositura da ação foram atendidos. Assim, rejeito a 

preliminar. Quanto à prescrição, é cediço que o contrato de cartão de 

crédito ou empréstimos parcelados é obrigação de trato sucessivo, que se 

prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas, 

principalmente, do caso dos autos, onde os descontos efetivados são 

relativos ao mínimo do cartão de crédito. Sob essa ótica, o termo inicial da 

prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela, 

sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo. Uma vez que, como 

afirmado pela própria parte requerido, que as faturas continuam a ser 

descontadas na folha do autor, não há que falar em prescrição da ação. 

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 a 

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. Analisando os 

autos, diante do contrato acostado no id. 25033363, denota-se que ali foi 

avençado apenas contrato de empréstimo consignado nos valores, quais 

estão sendo descontados em folha de pagamento da parte autora, no 

valor de R$ 1.195,27. Tal assertiva é clara diante do item “B”- caraterizado 

com Empréstimo Consignado. Não resta dúvida sobre a finalidade do 

avençado. 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 5,36% a 5,84% ao mês de juros por atraso. 

Não podendo prevalecer tal cobrança, pois 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 1,81% ao mês como 

pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, 

que corresponde a taxa medida de empréstimo consignado, sendo 

abusivas as constantes nas faturas. 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). Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, não 

impugnadas, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil, visto que, o serviço prestado 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. O Dano moral resulta da dor de uma violação de 

bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão 

sofrida pela pessoa, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição 

ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. A doutrinadora 

Maria Helena Diniz, ensina nos seguintes termos: “O dano moral vem a ser 

a lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica” (Curso 

de Direito Civil Brasileiro – página 71). Negritei. Como ditado por Waldimir 

Valler, na sua Obra: A Reparação de Dano Moral no Direito Brasileiro, p. 

29, para verificar-se se o dano é indenizável necessário se faz à 

presença dos seguintes requisitos: O interesse sobre um bem que haja 

sofrido diminuição ou destruição, pertencente a uma pessoa; lesão ou 

sofrimento deve afetar um interesse próprio; deve ser comprovado a 

certeza ou efetividade do dano, este deve ser certo; o dano deve subsistir 

ao tempo do ressarcimento. Portanto, patente estão os requisitos legais da 

ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a 

reparação civil. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS 

MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO 

CONSUMERISTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - 

CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO - DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA 

SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Configura prática 

abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo 

mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum 

com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de 

boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. Comprovado que o 

consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato 

firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de 

mercado. 2- A indenização a título de danos morais, é cabível no caso em 

questão, uma vez que a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da 

personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato 

extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem 

possibilidade de quitação. O dever de indenizar é incontroverso, ante a 

falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de 

informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do 

contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando 

na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e 

consequências são totalmente diferentes. 3- O arbitramento do dano moral 

deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do 

dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, 

ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática 

desidiosa que o ensejou 4- Reconhecida a nulidade parcial do contrato, 

por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo 

consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a 

procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto 

tem como finalidade a punição do agente causador da conduta danosa, 

cujo ressarcimento é autorizado pela Lei, em favor da vítima e para afastar 

o enriquecimento sem causa. No entanto, não demonstrado a má-fé da 

instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve 

se dar na forma simples e atualizada, que, em razão da alteração dos 

encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da 

sentença. (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 

11/11/2019)Grifei e negritei. A fixação do valor para os danos morais 

serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro 

entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, 

razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por tais razões, entendo que o valor anunciado na 

inicial é cabível por não ser considerado excessivo o que não desvirtua da 
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finalidade da reparação, e de acordo com a jurisprudência. 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 da parte 

requerente até adequação do contrato desde a origem. 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 sob denominação de cartão de crédito consignado; b) 

que se abstenha de inserir o nome da parte Autora, junto aos órgãos de 

proteção ao débito em razão de débitos discutidos nesses autos; Condeno 

a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil 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 autora a taxa de empréstimo 

convencional de 1,81% ao mês, desde sua origem. Considerando que a 

parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido 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 adequar o contrato e 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, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016103-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (REU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (REU)

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA NASCIMENTO LIMA OAB - RJ42689 (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: 1016103-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, MICHELE COZZOLINO JUNIOR, 

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO Vistos, etc. Banco do 

Brasil S/A devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação Monitória contra GRUPO Z2 Importação E Exportação 

Eletroeletrônicos Ltda-ME, Michele Cozzolino Junior e Alessandra 

Saturnino De Souza, visando o recebimento de R$ 416.292,49 

(quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa dois reais e quarenta e 

nove centavos), originário de um Contrato De Financiamento à Importação 

Com Recursos Em Moeda Estrangeira – Financiamento Com Repasse De 

Recursos Externos (PCI 183730), operação: Nº 52/50001-2 e 

refinanciamentos contrato BB N°: 155.135.91 - (Câmbio: 144302218) e 

Contrato BB Nº 155.135.92 – (Câmbio: 144302321), sendo que a parte 

requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. 

Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial 

em execução. Instruiu seu pedido com documentos de 

id.19475703/19475715. Os requeridos apresentaram embargos monitórios 

(id. 26056434) e em sede de preliminar de mérito requereram a concessão 

de efeito suspensivo, bem como arguiram carência da ação ante a 

ausência de documentos que conferissem legitimidade à quantia pleiteada. 

No mérito, aduziram cobrança indevida porque além de efetuar a 

atualização monetária faz a conversão da moeda estrangeira. Pleiteou a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseveram sobre a 

cobrança de juros abusivos que são cobrados mês a mês sobre o saldo 

devedor. Sustentou a invalidade da capitalização de juros, subsiste o 

preceito do art. 4º do Decreto 22.626/33, contrário ao anatocismo, 

redação não revogada pela Lei 4.595/64, somente sendo possível nos 

casos expressamente previstos em lei, hipótese diversa dos autos (REsp 

307.088 -SP/Min. Aldir Passarinho). Rogou pela improcedência da ação. 

Juntaram documentos de id. 26056436/26056437. A parte autora 

apresentou réplica aos embargos monitórios (id. 27338862) e postulou 

pela rejeição do pedido de concessão do efeito suspensivo, ratificando os 

termos iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Monitória contra GRUPO Z2 

Importação E Exportação Eletroeletrônicos Ltda-ME, Michele Cozzolino 

Junior e Alessandra Saturnino De Souza, visando o recebimento de R$ R$ 

416.292,49 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa dois reais 

e quarenta e nove centavos), originário de um Contrato De Financiamento 

à Importação Com Recursos Em Moeda Estrangeira – Financiamento Com 

Repasse De Recursos Externos (PCI 183730), operação: Nº 52/50001-2 e 

refinanciamentos contrato BB N°: 155.135.91 - (Câmbio: 144302218) e 

Contrato BB Nº 155.135.92 – (Câmbio: 144302321). Por sua vez, os 

embargantes arguiram carência da ação pela ausência de documentos 

que conferissem legitimidade à quantia pleiteada, requereram a concessão 

do efeito suspensivo, sustentaram a cobrança de juros abusivas e 

capitalizados. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos 

autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. No tocante a preliminar arguida a 

matéria se entrelaça com o mérito e serão julgadas concomitantemente. 

Analisando o contrato de financiamento (id. 19475703), resta 

incontroverso que a relação jurídica entre as partes, para operação de 

crédito externo em dólares dos Estados Unidos no importe de U$ 

92.360,82 (noventa e dois mil trezentos e sessenta dólares dos estados 

Unidos e oitenta e dois centavos), para cobertura do valor do pagamento a 

ser efetuado ao exportador. Podemos perceber que nos contratos de 

câmbio nº 144302218 (id. 19475705) e contrato nº 144302321 (id. 

19475706) ali foram descritos na cláusula “Dados da Operação” os 

valores em moeda estrangeira, bem como, o valor em moeda nacional 

sendo o primeiro no montante de R$ 286.133,82 (duzentos e oitenta e seis 

mil cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e o segundo de R$ 

17.105,08 (dezessete mil cento e cinco reais e oito centavos). Ambos os 

valores foram transferidos para o Banco do exportador como conta no 

contrato no Japão. Ressalta-se que a realização das referidas operações 

não foram objetos de impugnação específica pelos requeridos, sendo, 

somente foi aduzido o valor da cobrança após a sua realização nos 

termos do art. 374, III do CPC. Referidos valores foram devidamente 

debitados na conta corrente da requerida conforme demonstrativo de 

conta vinculada no id. 19475708. Assim, entendo estar comprovada a 

legitimidade à quantia pleiteada na inicial. Analisando os contratos nº 

144302218 (id. 19475705) e nº 144302321 (id. 19475706) estes deveriam 

ser liquidados até 17/02/2017, as cláusulas gerais de inadimplemento 

ficaram prevista no Contrato De Financiamento à Importação Com 

Recursos Em Moeda Estrangeira – Financiamento Com Repasse De 

Recursos Externos (id. 19475703). Constata que ali foi pactuado a 

aplicação de juros de 5,978% calculado em uma base de dia a dia sobre o 

valor utilizado do crédito, pendente de liquidação conforme cláusula 6. 

Entretanto, no demonstrativo de Conta Vinculada de id. 19475708,foi 

cobrado apenas o valor da taxa cambial de R$ 3,098 (três reais e noventa 

e oito centavos) e comissão de permanência na inadimplência. A taxa de 

câmbio é menor do que a prevista no contrato (R$ 3,758 – cláusula 2 (id. 

19475703 - Pág. 1) Não havendo aplicação de juros remuneratórios ou 

compensatórios. Com relação aos encargos de inadimplência, as partes 

pactuaram a incidência comissão de permanência calculada a taxa de 

mercado conforme cláusula 11 “ Inadimplemento do Devedor” - id. 

19475703 - Pág. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

é admissível a cobrança de comissão de permanência durante o período 

de inadimplemento contratual calculada pela taxa média de mercado 

apurada pelo BACEN limitada à taxa contratada. Veja: “CONTRATOS 

BANCÁRIOS – APLICAÇÃO DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – I. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser aplicável o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por serem 
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expressamente definidas como prestadoras de serviço (Súmula 297/STJ). 

II. Nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 deste Superior Tribunal de 

Justiça é possível à cobrança de comissão de permanência, a taxas de 

mercado, conforme esteja contratada entre as partes.” (STJ – AGRESP 

630957 – RS – 3ª T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 30.08.2004 

– p. 00285). Sem destaque no original. De igual forma, havendo a 

incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para 

que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção 

monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa 

contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY). Na 

planilha de débitos acostado no processo executivo de id. 19475708, ficou 

estabelecido que a comissão de permanência seria com base na variação 

do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), não havendo 

reparo a ser feito. É evidente que teria que antes de cobrar o valor 

proceder a conversão da moeda estrangeira para nacional e não da mora, 

como quer fazer crer a parte Embargada. Tanto que no extrato e 

demonstrativo de débito fez incidir a moeda nacional. Na ação Monitória, 

necessita apenas do 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 (CPC, art. 702 do NCPC), 

discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título 

executivo exibido pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus 

da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a 

alegar (CPC, art. 373, II), 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 a 

requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que 

comprova a dívida dos requeridos/embargantes (id. 19475703/19475708). 

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

- CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. 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. É autorizada a revisão contratual 

quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros 

cobrados, o que não ocorre no presente caso concreto, devendo 

prevalecer o avençado. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento 

no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em 

consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo 

Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o valor de R$ 

416.292,49 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa dois reais 

e quarenta e nove centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última 

citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o 

mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. 

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 a parte 

requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em 

julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento do valor do 

débito e expedição de mandado de penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PINHO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 1001063-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CELSO RICARDO 

PINHO GUEDES REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Celso Ricardo Pinho 

Guedes, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada contra Banco BMG S/A. Inicialmente requereu os benefícios da 

justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é servidor público e em novembro 

de 2009 realizou um empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não 

encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e pior, estava 

sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão 

crédito. Asseverou que após realizar uma reclamação no Procon foi 

informado que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de 

crédito e que havia sido realizado 3 (três) saques no valor total de R$ 

1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais). Sustentou que o contrato 

realizado com o requerido era de empréstimo consignado e não de cartão 

de crédito, por isso o valor foi disponibilizado em sua conta corrente. Foi 

incisiva em afirmar que não contratou cartão de crédito com o requerido e 

que nunca utilizou o cartão. Informou que já foram descontadas 125 

(cento e vinte e cinco) parcelas mensais que perfazem o valor atualizado 

de R$ 10.682,77 (dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e 

sete centavos). No mérito, discorreu sobre a prática abusiva do requerido 

em oferecer serviço de empréstimo consignado e na realidade ser 

contrato de cartão de crédito, sendo que a conduta da empresa já foi 

objeto de Ação Civil Pública. Elucidou que as operações de cartão de 

crédito e empréstimo consignado não se confundem. Aduziu que a 

contratação do cartão de crédito os juros são maiores e abusivos em 

relação ao contrato de empréstimo consignado e postulou pela decretação 

de nulidade do saque via cartão de crédito, já que possuía margem 

consignável para realizar o empréstimo e a prática prejudicial ao 

consumidor realizada. Destacou que nunca teve posse dos contratos 

firmados, bem como não recebeu o cartão de crédito. e a ausência de 

informações claras, corretas e precisas em violação ao art. 6º do CDC. 

Asseverou sobre o enriquecimento sem causa pela vantagem patrimonial 

do requerido e detrimento ao empobrecimento do autor. Enfatizou que os 

valores dos descontos realizado em sua folha de pagamento estão acima 

dos limites estabelecido na Decreto Estadual nº 691 de 2016 sobre os 

descontos na remuneração do servidor público. Mais, que no contrato 

firmado não há especificação dos juros cobrados e que referida cobrança 

não pode ser imposta de forma unilateral e arbitrária e capitalizada. 

Postulou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo 

consignado, bem como, a revisão dos juros aplicados por ser abusivos 

devendo ser aplicado a taxa de 1,62% ao mês. Postulou pela restituição 

dos valores descontados indevidamente em dobro nos termo do art. 42 do 

CDC. Pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento e inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito. Requereu a condenação por danos morais no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) ante a ausência de informações claras e 

cobrança eternas de cartão de crédito. Declarou como incontroverso o 

valor de R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais) pagos 

indevidamente. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de 

id. 27902125/27902138. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos 

e indeferida a tutela de urgência conforme decisão de id. 27913423. O 

requerido apresentou contestação de id. 28497561 no qual fez uma 

síntese da demanda. No mérito, informou que foi contratado o serviço de 

cartão de crédito BMG Card n.º 5313.XXXX.XXXX.7034. com a 

documentação pessoal da autora. Sustentou sobre a validade do contrato 

celebrado e sua obrigatoriedade. Declarou a utilização do cartão de 

crédito e que a parte autora e que esta realizou saques nos montantes de 

R$ 140,17 (cento e quarenta reais e dezessete centavos); R$ 889,76 

(oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) e R$ 595,80 

(quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) disponibilizados 

na forma de TED em sua conta corrente além de efetuar compras com o 

cartão de crédito. E que referidas operações somente podem ser 

realizadas através de cartão com senha eletrônica. Mencionou que por se 

tratar de um cartão consignado foi realizado o desconto mínimo na folha 

de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do 
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restante da fatura e o seu não pagamento do valor integral da fatura 

acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme 

previsão contratual, motivo pelo qual os descontos são devidos e que o 

Réu desconta diretamente do contracheque do Autor, o que corresponde 

a um percentual de até 10% (dez por cento) dos seus vencimentos, e por 

essas razões não há previsão para o término do pagamento do valor. 

Anunciou sobre a inexistência de dano moral e a inocorrência de ato ilícito, 

para configuração de direito à reparação por danos. Refutou o pedido de 

restituição do indébito em dobro. Destacou a inexistência de dano 

indenizável. Informou que o desconto do contrato se dá no mês posterior 

da folha de pagamento e no caso de para a exclusão dos descontos é 

necessário registrar uma data de corte. Pleiteou a compensação de 

valores na hipótese de condenação. Impugnou o pedido de inversão do 

ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de 

id. 28497562/28497569. A autora apresentou réplica à contestação id. 

29340470 ratificando a da inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Antecipada contra Banco BMG S/A, no qual pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e tutela de urgência para que o requerido se 

abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento e inclusão de seu 

nome nos órgão de proteção ao crédito; nulidade da operação de cartão 

de crédito e conversão para contrato de empréstimo consignado; 

indenização por danos morais em r$ 20.000,00 (vinte mil reais); restituição 

dos valores pagos em dobro e inversão do ônus da prova; revisão dos 

juros para 1,62% ao mês. Por seu turno, o requerido informou sobre a 

legalidade da contratação do cartão de crédito e rebateu todas as teses 

da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, estando o processo pronto para receber decisão, 

razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 

355, II do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, posto que todos os documento 

necessários estão nos autos para julgamento e a matéria questionada é 

de direito, dispensando dilação probatória. Como acima já informado, a 

requerente confessou do recebimento dos valores referente ao negócio 

jurídico firmado. A discussão se dá na forma em que o contrato foi 

firmado. Alega a parte requerente que o empréstimo realizado foi na 

modalidade empréstimo consignado e não como cartão de crédito 

consignado. Destacou, ainda, em sua exordial que jamais se utilizou do 

cartão do requerido. Analisando os autos verifica-se que conforme o 

contrato acostado aos autos de id. 28497566 trata-se de contrato de 

cartão de crédito BMG Card com autorização para desconto em folha de 

pagamento. Inclusive houve a autorização do autor para a remessa do 

valor do saque para sua conta referente ao cartão de crédito como se 

comprova o documento de id. . 28497566 - Pág. 5, devidamente assinado. 

E ainda, as faturas do cartão de crédito colacionado aos autos (id. 

28497567/28497568, que houveram diversos saques com transferência 

bancária para sua conta corrente, bem como realização de compras, 

apenas a título de demonstração e de forma exemplificativa as faturas 

com vencimento em 08/2009 (id. 28497567 - Pág. 28), vencimento em 

09/2009 (id. 28497567 - Pág. 29) 03/2010 (id. 28497567 - Pág. 35); 

04/2010 (id. 28497567 - Pág. 36); 06/2010 (id. 28497567 - Pág. 38); 

10/2010 (id. 28497567 - Pág. 42); 12/2010 (id. 28497567 - Pág. 44); 

02/2011 (id. 28497567 - Pág. 46); 04/2011 (id. 28497567 - Pág. 48); 

05/2010 (id. 28497567 - Pág. 49), 06/2011 (id. 28497567 - Pág. 50); 

08/2014 (id. 28497567 - Pág. 87). Fato que por si só descaracteriza 

contrato de empréstimo mútuo, como pretendido na inicial. O autor 

contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço 

disponibilizados pela parte requerida, fato incontroverso nos autos. Razão 

pela qual, resta inviável converter a contratação em empréstimos como 

pretendido. Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para 

realizar compras e saques a autora deveria realizar o pagamento da 

fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 

Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a 

desconstituir a referida utilização. Não há como realizar a conversão do 

contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

como pretendido na inicial. Improcedente o pleito. Por outro lado, não 

obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 

12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no 

presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por 

atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos. Mesmo a 

parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não 

poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido 

e demais instituições financeiras. No momento que a parte autora paga 

apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo 

devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 

4,70% a 4,80% ao mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em 

financiamentos em geral. É autorizada a revisão contratual quando há 

cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há 

incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há 

muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta 

a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma 

abusiva como demonstrado nos autos. Já há muito tem pacificado de que 

a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – 

Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O 

que é o caso dos autos. Dessa forma, em casos excepcionais, como o 

presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, 

estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação 

emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento 

do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros 

remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, 

podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Assim, o 

débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados 

nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,62% ao mês como pleiteado 

na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que 

corresponde a taxa média de mercado para contrato desta natureza e 

deverá incidir desde o início do saldo devedor. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

somente poderá aquilatar após a adequação do contrato. Havendo 

comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples 

e atualizada. No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores 

debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em 

dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando 

demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela. 

Ademais como ali posto, somente haverá restituição daquilo que se pagou 

à maior. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado 

dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da 

indenização. 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). Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. “Ad cautelam” concedo a tutela de 

urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da parte 

requerente até adequação do contrato, salvo se efetivado como aqui 

dirimido. De outra banda, não havendo pagamento dos saques efetivados 

não há como excluir ou obstar a restrição cadastral. É patente, que no 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado de cartão de crédito 

nº 5313.XXXX.XXXX.7034 a taxa de juros será de 1,62% desde o início de 

pagamento parcial das faturas. Concedo a tutela de urgência para 

determinar que até a adequação do contrato deverá ser procedida a 

suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado 

como aqui dirimido. Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto 

a restituição de forma simples e atualizada. Custas e despesas 

processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu 
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advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029768-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029768-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

documento trazido pelo banco requerido no id. 29067871. Decorrido o 

prazo, concluso para sentença. Int. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024568-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STUMPP (AUTOR(A))

ARLETE CATARINA STUMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024568-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ARLETE CATARINA STUMP, 

EDUARDO STUMPP REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a 

instituição Requerida BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, a respeito do acordo extrajudicial informado pelos 

Requerentes (ID. 12163593). Ultrapassado o lapso temporal, retornem-me 

os autos conclusos para demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023545-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023545-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE DOS SANTOS NETO REU: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Os autos retornaram do Eg. 

TJ/MT em cujo Recurso de Apelação proferiu-se decisão monocrática 

dando “... provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o 

retorno dos autos para o regular processamento da demanda...”. A parte 

Autora já se manifestou no id. 27407846. Com efeito, em atenção aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, intime-se o Banco Requerido 

para requerer o que entender de direito, em 10 dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se, remetendo-se os autos 

conclusos para decidir. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003551-64.2020.8.11.0041

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:

PAULO SERGIO PONCIANO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003551-64.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

PAULO SERGIO PONCIANO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma 

análise inicial, consiste em documento com a aptidão para se reputar a 

parte ré PAULO SERGIO PONCIANO como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida PAULO SERGIO PONCIANO, para consecução no prazo e 

forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou 

oferecimento de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º 

e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022596-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022596-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

BRUNO DE OLIVEIRA PINHEIRO Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado pela parte Autora (ID 29356110), pelo que consequentemente 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a parte 

requerente dar prosseguimento ao feito após o decurso do referido 

interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059383-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057756-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014241-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026619-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036012-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA GARCIAS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 
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ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027635-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCY INES ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049027-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR LUIZ COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026699-12.2017.8.11.0041

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:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004772-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008398-17.2017.8.11.0041

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:

CARLINDO CORREA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028746-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALTENCIR JOSE DE ARRUDA LISBOA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 330 de 714



DARLENE CRISTIANE ORLANDO LISBOA (EXECUTADO)

PRISMA TECNOLOGIA ELETROELETONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038400-67.2017.8.11.0041

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:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022987-48.2016.8.11.0041

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:

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032112-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (EXECUTADO)

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022196-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS RIBEIRO (EXECUTADO)

RICARDO MARTINS RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 24 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052179-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVONEIDE DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054558-32.2019.8.11.0041

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:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 
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implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061198-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

FABIANA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027401-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027401-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCO AURELIO DE SOUSA 

LOPES REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES e 

Banco OLÉ CONSIGNADO 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. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055530-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIAS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 332 de 714



(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/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))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045575-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047154-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009832-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA APARECIDA HELENA CHANES APPOLONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009832-36.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIUZA APARECIDA 

HELENA CHANES APPOLONI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Analisando a inicial, verifico que a parte Embargante não 

recolheu as custas judicias e requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita, contudo, não apresentou documento que demostre a sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desta feita, ante a 

ausência de demonstração pela Embargante da impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, 

INTIME-SE a Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos a alegada insuficiência, com a juntada de comprovante de 

rendimentos dos últimos 3 (três) meses, ou recolher as custas judiciais, 

sob pena de decorrido o prazo, sem a devida providência, ensejar no 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Após, com ou sem 

manifestação voltem-me os autos conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009914-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009914-67.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA 

EXECUTADO: BANCO SISTEMA S.A Vistos. I. Trata-se o presente feito de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA conforme os autos de Processo Físico sob 

nº Processo nº. 0005958-95.1999.8.11.0041, Código nº 96628, da ação 

de Embargos à Execução. II. Com efeito, cite-se e intime-se a parte 

Devedora para pagar a quantia referente aos honorários advocatícios no 

valor R$ 3.657,39 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e 

nove centavos), indicado pela parte Credora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal 

interregno, importará na aplicação da multa de 10% e de honorários de 

advogado também de 10%, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora. III. Efetuado o pagamento parcial da 

obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão 

sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do 

CPC. IV. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a 

parte Devedora, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). V. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014229-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXECUTADO)

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

LEILA AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014229-12.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: BUFFET LEILA MALOUF LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, 

LEILA AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF Vistos. Considerando 

que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do Executado, 

conforme termo de ID 21961247, bem como não houve impugnação a 

sobredita penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliaçãodo referido bem. 

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012696-18.2018.8.11.0041

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:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012696-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CAROLINA CARVALHO CARVIELLI 

Vistos etc. No dia 10 de dezembro de 2018, portando há bem mais de um 

ano, a parte requerida pediu o parcelamento do valor devido a título de 

honorários advocatícios (id. 16964151), com o que a parte credora 

concordou no dia 03 de fevereiro de 2020 (id. 28747609). Desta forma, 

comprove a parte requerida os depósitos das parcelas na conta-corrente 

informada na petição de id. 28747609. Com a devida comprovação, do 

pagamento de todas as parcelas, volte-me concluso. Int. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015373-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELIZA EMIKO FUJISAWA Vistos etc. Considerando que no 

sistema de alienação fiduciária, o devedor não se obriga a indicar o 

paradeiro do bem móvel objeto de garantia, de acordo com a 

jurisprudência pátria (TJ-SP - AI: 21793123820198260000 SP 

2179312-38.2019.8.26.0000, Relator: Celso Pimentel, Data de Julgamento: 

03/10/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/10/2019), indefiro o pedido formulado junto ao ID 28535171. Sendo 

assim, determino a intimação do Requerente para se manifestar sobre o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, a fim de dar 

prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, Às providências 

necessárias. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003731-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003731-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EMERSON DA SILVA MARQUES 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017777-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROGERIO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017777-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

SERGIO ROGERIO GONCALVES Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado pela parte Autora (ID 29427757), pelo que consequentemente 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a parte 

requerente dar prosseguimento ao feito após o decurso do referido 

interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011539-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLON LESSA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058346-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERUBINO SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058346-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): QUERUBINO SOARES NETO REU: 

BANCO PAN Vistos etc. Os benefícios da gratuidade da justiça somente 

devem ser deferidos ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios” (art. 98 do CPC). Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, especificamente no seu artigo 

5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. É 

evidente, portanto, que a Carta da República especifica que somente aos 

que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo; cumpre ao magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos 

para, se for o caso, deferir a assistência judiciária gratuita, conforme 
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prevê o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, 

constato que a parte requerente da AJG não comprovou a insuficiência de 

recursos para ter direito ao benefício. Esse elemento indica, neste Juízo 

de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros. 

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e 

determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, 

e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Decorrido o prazo, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043030-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA OAB - MS15617 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043030-98.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DOLORES FONSECA 

BERGAMASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Analisando os autos, constatei que 

ainda não houve análise do pedido de tutela de urgência, bem como a 

citação da parte Requerida. A presente demanda foi protocolada no 

plantão judiciário pelo que o Juiz Plantonista, entendendo não se tratar de 

caso afeto ao plantão, determinou a distribuição da ação no primeiro dia 

útil. Em seguida, a distribuição foi feita ao Juízo da 6ª. Vara Cível da 

Capital, que por sua vez determinou a imediata redistribuição do pedido ao 

Quinto Juizado Especial por conta de a peça inaugural de ter sido 

endereçada ao Juízo do Juizado Especial. Todavia, no id. 24777192, a 

parte Autora peticionou emendando a inicial para sanar o erro material de 

endereçamento da petição inicial, requerendo o recebimento da emenda 

nos termos do art. 321 do CPC e a redistribuição da presente ação a uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário, o que assim foi feito sendo 

redistribuído a este Juízo. Pois bem, inicialmente acolho o pedido de 

emenda à inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC. Visa a parte Autora com 

a presente demanda a restituição de débito indevido referente a proventos 

recebidos em conta corrente e indenização por danos morais. Em sede de 

tutela provisória, a parte Autora requereu Antecipação de Tutela para 

restituição imediata do valor que foi debitado indevidamente da sua conta 

corrente pelo Banco Requerido, bem como a abstenção de novos 

descontos indevidos futuros não venham a ser descontados 

indevidamente da sua conta corrente, ou seja, fora do pactuado no acordo 

celebrado entre as partes, bem ainda a abstenção de incluir o seu nome 

no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. Sem 

prejuízo de análise futura após a formação jurídico-processual do pedido 

liminar, de plano verifico a impossibilidade de conceder a tutela de 

urgência pleiteada, haja vista a ocorrência de perda parcial do seu objeto, 

uma vez que a parte Autora noticiou no id. 28923449 a portabilidade de 

recebimento dos seus proventos verbis “... para evitar maiores 

transtornos, a Autora fez portabilidade do seu salário para o Banco 

Bradesco.”. Assim, indefiro-a por ora. Com efeito, nos termos dos arts. 

246, I, e 248, ambos do CPC, CITE-SE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC. Consigne-se a advertência de 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Às 

providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024992-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024992-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA IVANIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Conforme decisão exarada no id. 22543202, o 

douto Magistrado indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da Justiça à parte Autora. Para tanto, considerou as 

informações carreadas aos autos e as particularidades da situação 

específica da Requerente, constatando ser esta servidora pública 

aposentada com renda mensal bruta, aproximadamente no valor de R$ 

22.009,25 (vinte e dois mil, nove reais e vinte e cinco centavos - ID 

20816296); acrescentando, que muito embora sejam levados em conta os 

descontos efetuados em sua folha de pagamento, a Requerente não se 

enquadraria na condição de hipossuficiência financeira. Não satisfeita, a 

Autora interpôs Agravo de Instrumento para impugnar a decisão acima 

referida, conforme manifestou no id. 23813527, oportunidade em que foi 

deferida a liminar recursal pretendida suspendendo-se os efeitos da 

decisão recorrida, conforme decisão monocrática da I. Desa. Marilsen 

Andrade Addario, da Segunda Câmara de Direito Privado (id. 23958671). 

Por fim, proferindo parcial provimento monocrático ao recurso a Douta 

Desa. signatária manteve a decisão agravada, porém, atentando-se às 

peculiaridades da situação financeira da parte Agravante, a exemplo de 

descontos efetuados em sua folha de pagamento e as despesas com 

aluguel, saúde, alimentação, contas de energia, água e telefone, 

possibilitou à Agravante/Autora o pagamento das despesas processuais 

de forma fracionada, de acordo com as regras do juiz a quo (id. 

30406262). Pois bem. Com efeito, para cumprimento da determinação 

contida na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1013350-94.2019.811.0000, registro que a legislação processual, 

assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de parcelamento das 

custas, despesas processuais e honorários, a teor do disposto no art. 98, 

§6º, do NCPC[1]. Ante o exposto, AUTORIZO a Autora que efetue o 

pagamento das custas iniciais em até 06 (seis) parcelas iguais e 

sucessivas, e corrigidas monetariamente, devendo a primeira ser 

adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do CPC. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. [1] § 6º Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019803-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019803-84.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD Vistos. 

INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita consulta nos 

sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte 

requerida. Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências 

competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que 

suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022026-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022026-10.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: UNI 

7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos. INDEFIRO o pedido da 

parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006900-46.2018.8.11.0041

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:

HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006900-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Vistos. 

INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita consulta nos 

sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte 

requerida. Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências 

competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que 

suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056908-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA ELIDIA BOTELHO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1056908-90.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIETA ELIDIA BOTELHO DE 

ASSIS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro o pedido de parcelamento 

das custas processuais em 3 (três) parcelas mensais. Recolha-se a 

primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). As demais 

parcelas deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos a cada 30 dias 

após o pagamento da primeira parcela, sob pena de extinção do feito. Com 

o cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se conclusos. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013171-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013171-37.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não 

se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a 

consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir 

a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido 

em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase 

processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 
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alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral, bem como suspender 

as respectivas cobranças. Por outro lado, o depósito do valor considerado 

incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não tem o 

condão de afastar a mora. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009762-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHILES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1009762-24.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO SCHILES RÉU: 

AYMORE Vistos. Defiro à Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Em 

decisão prolatada no Recurso Especial n.º 1.578.526/SP, o Supremo 

Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias envolvendo 

controvérsia acerca da abusividade de cobrança, em contratos bancários, 

de serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem dado em garantia: (...) Determino a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora 

afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), (...) de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo. (Recurso 

Especial nº 1.578.526). Por essa razão, tratando-se de processo que 

dispensa a fase instrutória e que poderia ser julgado liminarmente, nos 

termos do art. 332, caput, do NCPC, determino o seu sobrestamento até 

manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 29 de março de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007650-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007650-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME, JEAN GOMES DOS 

SANTOS Vistos. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação 

entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011550-39.2018.8.11.0041

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:

MARCIA MARIA TRAVASSOS ALMEIDA (EXECUTADO)

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011550-39.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA, MARCIA MARIA 

TRAVASSOS ALMEIDA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente 

para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de 

obter-se a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do 

Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui 

meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte 

Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009835-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009835-59.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP, DANIELLE 

CRISTIANE MARIA PEREIRA Vistos. O INFOJUD se constitui em instrumento 

de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao 

arquivo. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011261-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011261-38.2020.8.11.0041 AUTOR: JOSE AUGUSTO LEITE REU: BANCO 

PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “inaudita altera 

pars”, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO LEITE em face de BANCO PAN S/A. A 

parte Autora, alegou em suma, que celebrou junto ao banco réu contrato 

de financiamento de um veículo Ford KA 4P Completo SE 1.5 16v(Felx), 

ano de fabricação e modelo 2015/2015. Alegou ainda, que foi pactuado 

que o financiamento seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais 

no valor de R$ 609,75 (seiscentos e nove reais e setenta e cinco 

centavos), totalizando um saldo devedor de R$ 29.268,00 (vinte e nove 

mil, duzentos e sessenta e oito reais). Asseverou que por meio da 

presente ação pretende corrigir algumas ilegalidades do contrato 

celebrado, pois acredita está pagando valor acima do legal. E, depois de 

expostos os fatos e os argumentos jurídicos que amparam suas 

pretensões, a parte promovente requer: “(...) 1. DA PLANILHA DE 

CÁLCULO – Requer o deferimento de prazo para apresentação de 

demonstrativo de cálculo, a fim de apurar todos os valores pagos, a pagar 

e parcelas incontroversas. Afastar o comprovado uso de juros 

remuneratórios acima do pactuado em contrato, e ou juros acima do de 

mercado, sendo praticado pelo banco. E assim DEFERIR o depósito para a 

garantia do juízo das parcelas restantes no valor incontroverso de R$ 182, 

92 (Cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), 

correspondentes a 69,9% da parcela atual, sendo este o valor 

incontroverso das vencidas e vincendas. 2. Requer que seja aplicado a 

media dos juros de mercado do referido ano conforme Banco Central do 

Brasil; 3. POSSE DO BEM – Ao deferir o depósito perseguido deverá o 

Autor permanecer na posse do bem já descrito na inicial; 4. BANCO DE 

DADOS - Ao deferir o depósito perseguido deverá ser determinado ao Réu 

que se abstenha de incluir o nome e o número de inscrição de CPF/MF do 

Autor nos cadastros de inadimplentes em quaisquer dos órgãos de 

restrições de crédito ou banco de dados de informações sobre 

negativação creditícia e, caso tenha ocorrido qualquer lançamento de 

restrição creditícia, providencie a sua imediata retirada, combinando- lhe 

em caso de descumprimento, sanção pecuniária a ser arbitrada por Vossa 

Excelência; (...).” É a suma. DECIDO. De proêmio, os pleitos formulados 

pela parte autora, em caráter liminar, possuem entendimento consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça através das Súmulas 380 e 381, que 

enunciam que a propositura, por si só, de ação revisional de contrato, não 

inibe a caracterização da mora do devedor e que ao julgador é vedado 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Dessa forma, não se 

pode, diante da mera alegação unilateral de abusividade, suspender-se a 

cobrança de parcelas devidas. Nesse sentido, a norma processual é 

taxativa ao dispor no § 3º do art. 330 do CPC que o valor incontroverso 

nas ações revisionais de contrato de empréstimo, financiamento ou de 

alienação de bens deverão continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. Ademais, perfeitamente condizente com a boa-fé contratual 

exigida das partes antes e durante a execução do contrato, inibindo, 

assim, que a parte que se beneficiou do empréstimo se exima do 

cumprimento das obrigações que livremente assumiu, até decisão final 

sobre as cláusulas e encargos abusivos alegados. Portanto, verifica-se a 

impossibilidade jurídica e fática para concessão do pleito autoral, de modo 

que INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA pleiteado, ante a 

ausência de demonstração da aparência do direito alegado exigido pelo 

art. 300 do CPC. Antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Considerando que 

nesta Unidade Judiciária, no que diz respeito aos processos que envolvem 

Instituição Bancária em Geral, as conciliações representam um percentual 

baixíssimo, bem como de zero, antevendo-se clara inutilidade na 

designação da audiência prevista no art. 334, caput, do CPC, sendo sua 

designação um ato processual que na verdade contraria os princípios da 

celeridade e economia processual, razão porque deixo de designar tal 

audiência. Ressalto, todavia, que caso haja interesse pelas partes na 

realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Assim, CITE-SE o réu na forma do 

art. 335, III, 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 o pedido de assistência judiciária gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019132-90.2018.8.11.0041

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:

ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (EXECUTADO)

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019132-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, SCHAUSTON 

ELIAS DE SOUZA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que 

seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se 

a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006985-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA LOPES VANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006985-61.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIA DE FATIMA LOPES VANDES Vistos etc. Deferida a 

liminar de busca e apreensão, a parte requerida purgou tempestivamente a 

mora, consoante demonstração nos autos bem como a certidão de 

tempestividade. Isto posto, diante da purgação efetivada, com fulcro no 

artigo 3º, §2º, do Dec. Lei 911/69, determino a imediata restituição do 

veículo apreendido. Expeça-se imediatamente mandado de restituição, a 

ser cumprido junto ao requerente ou em endereço fornecido pela parte 

requerida. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003257-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 338 de 714



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003257-12.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EVANILDO GOMES DA SILVA Vistos 

etc. Deferida a liminar de busca e apreensão, a parte requerida purgou 

tempestivamente a mora, consoante demonstração nos autos bem como a 

certidão de tempestividade. Isto posto, diante da purgação efetivada, com 

fulcro no artigo 3º, §2º, do Dec. Lei 911/69, determino a imediata 

restituição do veículo apreendido. Expeça-se imediatamente mandado de 

restituição, a ser cumprido junto ao requerente ou em endereço fornecido 

pela parte requerida. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010471-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010471-54.2020.8.11.0041 AUTOR(A): NEUSA MARIA BAMBERG REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Analisando a petição inicial 

verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011345-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011345-39.2020.8.11.0041 REQUERENTE: DORALICE DA CONCEICAO 

BATISTA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, 

considerando que a parte requerente não 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, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008345-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008345-31.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CRISTIANO LUIZ DRESCH Vistos etc. 

Não estamos em regime de plantão judicial, mas de trabalho em 

home-office, a ser feito em razão da situação emergencial e peculiar pela 

qual o mundo todo vive. Assim sendo, não justifica a resposta dada pela 

Gestora Administrativa Girdeth Oliveira - DCM ao e-mail enviado pelo 

advogado à central de mandados. No entanto, para evita maiores delongas 

e evitar maiores danos à parte, determino com urgência a expedição de 

novo mandado de restituição, anotando-se no mesmo que DEVERÁ SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, como quer a DCM. 

Quanto a não visualização do advogado pelo seu PJe da decisão ou 

mandado, este magistrado e a vara nada podem fazer. O mesmo deverá 

aguardar a normalização dos trabalhos e pessoalmente procurar o 

departamento de TI do TJMT para a resolução do seu problema. Expeça-se 

o mandado com a observação de urgência pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Int. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048429-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LOPES VANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048429-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

LOPES VANDES REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. A 

parte autora MARIA DE FATIMA LOPES VANDES foi intimada para 

manifestar nos autos, juntando documentos indispensáveis à propositura 

e entendimento da exordial, consoante despacho de id. 26572781. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037753-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037753-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO GUIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A parte autora GILBERTO GUIA DA SILVA foi 

intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das 

custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038849-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038849-54.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VANDERLEI COSTA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora 

VANDERLEI COSTA DA SILVA foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, 

indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031386-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031386-61.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA ROSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. A parte autora LUZIA ROSA DE OLIVEIRA foi intimada para manifestar 

nos autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037781-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037781-69.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO 

CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. A parte autora ALESSANDRO CARDOSO 

DOS SANTOS foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro 

a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1035593-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1035593-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALERIANO CORREA 

DE MORAES REU: BANCO CITIBANK S A Vistos etc. VALERIANO CORREA 

E MORAES, devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a 

presente AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS com Pedido 

Liminar em desfavor do BANCO CITIBANK S/A (CITICARD S/A – 

CREDICARD), instituição financeira de direito privado, da mesma forma 

devidamente qualificada e representada nos autos. Em síntese, a parte 

Autora alegou ter firmado contrato de empréstimo com a parte Requerida, 

sendo que esta não lhe forneceu cópia do instrumento contratual, e que 

está em dúvida sobre a regularidade dos encargos remuneratórios, 

moratórios e contratuais cobrados pela instituição financeira Requerida, 

motivo pelo qual pleiteou com a presente medida cautelar a exibição de 

todos os contratos pactuados entre as partes, a gratuidade da justiça, 

além da condenação do Réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Citado, o Banco Requerido ofertou contestação, arguindo 

preliminares de carência da ação por falta de interesse processual e de 

ilegitimidade passiva da instituição requerida, ausência dos requisitos 

cautelares e ao processamento da pretensão inicial, e por fim, aduziu que 

não houve a pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas 

sucumbenciais, ressaltando que não deu causa ao ajuizamento da 

presente demanda, requerendo o julgamento pela improcedência dos 

pedidos da petição inicial. Foram juntados documentos que instruíram a 

petição inicial e a contestação. A parte Autora apresentou impugnação à 

defesa. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Cuida-se de ação cautelar de Exibição de Documentos, 

pleiteando o Autor a determinação para que o Banco Requerido exiba 

cópia de contratos e extratos de operações financeiras em seu nome, de 

acordo com o pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior 

produção de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso 

dos autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a 

solução da demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 
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lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração, assim como, desnecessária a 

inversão do ônus da prova. Preliminar de Carência da Ação Pois bem, não 

ficou caracterizada nos autos a preliminar da falta de interesse 

processual arguida pela instituição financeira Ré, pois o Requerente pode 

requerer a exibição do suposto contrato pactuado como exercício do seu 

direito subjetivo, visto que o interesse de agir diz respeito ao binômio 

necessidade-adequação, de modo que a necessidade está relacionada ao 

fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário 

para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização 

de meio processual apto à solução da lide. Sobre o tema acima merece 

enfatizar a seguinte lição de Humberto Theodoro Júnior: Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito Processual Civil, 

15 ed., Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Réu A parte Requerida arguiu 

ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, 

argumentando que os seus ativos e passivos foram adquiridos pela 

instituição financeira Itaú Unibanco S/A e assim esta passou a ser a 

responsável pelo cumprimento do objeto da presente lide, tendo, inclusive, 

requerido o deferimento do ingresso espontâneo do Banco Itaucard S/A 

para composição do polo passivo dos autos. A preliminar ora referida não 

merece prosperar, pois a parte Autora acostou com a impugnação extrato 

do INSS onde demonstra o desconto de empréstimo consignado 

diretamente em folha de pagamento, comprovando assim o vínculo jurídico 

existente entre as partes. Assim, além de o contrato ter sido celebrado 

com o Banco Réu, e que certamente detém cópia em seus arquivos, o 

pleito inicial é perfeitamente possível, legítimo e jurídico podendo ser 

cumprido pela parte Requerida sem nenhum prejuízo. Assim, da mesma 

forma rejeito a preliminar arguida, e indefiro o ingresso espontâneo do 

Banco Itaucard S/A para composição do polo passivo dos autos. Em face 

da ausência de questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Analisando detidamente 

os autos, observo que o Autor demonstrou na exordial o requerimento 

administrativo junto ao Banco Requerido acerca dos documentos 

pleiteados, o que não foi atendido pela parte Ré. Neste diapasão, para 

determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos, é 

necessário que a parte Autora demonstre a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Nesse sentido pacificou o STJ a 

respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (Data do 

Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.744 - SP 

(2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 179 

e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Autora 

que não comprovou pedido administrativo de cópia desses documentos. 

Resistência da instituição financeira não caracterizada. Reconhecida a 

obrigação da autora ao pagamento da taxa administrativa para 

fornecimento das cópias, conforme autorização do Banco Central do 

Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da autora prejudicado. 

Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi objeto de apreciação 

no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que 

a resumiu por meio da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, 

unânime, DJe de 2.2.2015) (...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 

Relatora (STJ - REsp: 1209744 SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Destarte, 

mostra-se salutar consignar que evidencia-se nos autos os requisitos 

legais para concessão da medida cautelar, tanto que foi deferida de modo 

liminar, sendo certo tratar-se de procedimento eminentemente preparatório 

para que a parte Requerente se municie de dados à garantia do direito de 

pretensão a ser apresentada em Juízo oportunamente. Os documentos 

pleiteados na inicial não foram apresentados, sendo certo que a ação 

cautelar é meio idôneo para a pretensão postulada pela parte Autora, 

posto que resta evidente a obrigatoriedade da parte Requerida em 

apresentar tais documentos, conforme já salientado. Denota-se que estão 

presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, no sentido de 

tornar em definitiva a liminar concedida. Conforme já consignado nesta 

ocasião, as normas que regulam o procedimento da ação de exibição de 

documentos não exigem o esgotamento das vias administrativas para se 

pleitear a exibição em Juízo. Ademais, o acesso à Justiça é princípio 

constitucional, sendo consagrado no artigo 5º, XXXV, litetris: "Art. 5.º (...) 

XXXV - A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito." Desta forma, a exibição de documentos encontra 

amparo na legislação processual, uma vez evidenciada a existência de 

relação jurídica entre as partes e mostra-se perfeitamente viável diante do 

legítimo interesse em ver e examinar documentos relacionados ao contrato 

que se ache em poder da outra. No entanto, a ausência ou não 

demonstração da formulação do pedido extrajudicial não impede sua 

postulação em Juízo, conforme se infere do seguinte julgado, in verbis: “A 

cautelar de exibição de documento tem procedimento específico no art. 

844, II, do CPC/73, e sua natureza é satisfativa, sendo desnecessário o 

exaurimento da via administrativa para apreciação pelo Poder Judiciário, 

nos termos do artigo 5º da CF/88" (TJMG - 11ª Câm. Cív. - AC n. 

1.0153.06.052536-4/002 - rel. Des. Afrânio Vilela - j. em 22-08-07).”. Além 

disso, ainda que o Réu tenha fornecido a cópia dos contratos quando da 

contratação, não se exime de apresentar posteriormente esse documento, 

comum às partes e que está sob sua guarda, inclusive em face do dever 

legal de conservá-lo, tendo em vista o disposto nos arts. 396, e 399, 

incisos I a III, ambos do CPC. Nesta toada, é direito da parte Autora 

requerer a exibição dos documentos necessários à verificação de 

possível nulidade ou incidência abusiva de juros sobre os contratos 

pactuados dos quais não se recorda constatação que ensejaria futura 

ação anulatória ou revisional dos contratos. Portanto, vejo que o pedido 

merece prosperar. Tal raciocínio jurídico principia com a lição do festejado 

doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in verbis”: “A exibição, conforme definida, 

tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado 

tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para 

atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III)”. (In Manual de Direito 

Processual Civil, v. 2, p. 372). Como se sabe, a determinação de exibição 

de documento ou coisa é cabível quando estes se encontrarem na posse 

da parte contrária ou de terceiros sempre que o exame do contrato for útil 
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e necessário ao exercício do direito. Especificamente, porque sendo o 

documento comum às partes, sequer será necessário haver resistência 

da parte contrária, nos termos do art. 397, incisos, I a III, do CPC. Neste 

aspecto, assim ensina o professor Antônio Carlos Marcato: "O Estado 

prevê medidas processuais adequadas para cada situação de direito 

material. Para verificar a presença do interesse, indaga-se, à luz dos fatos 

narrados pelo autor e com dados da relação material, se o provimento 

judicial pleiteado será útil para o fim do processo, se a medida requerida é 

necessária e adequada aos objetivos jurídicos, políticos e sociais do 

processo, estes também exteriores à relação processual. Todo esse 

exame, portanto, é feito com os olhos voltados para fora do processo, 

para a situação da vida trazida à apreciação do juiz. Verifica-se se o 

instrumento escolhido é útil, necessário, adequado a seu objeto. Quando 

se fala em legítimo interesse processual, leva-se em conta não só a 

efetiva necessidade da tutela pleiteada, como também sua adequação à 

situação da vida exposta. O legislador prevê diferentes tipos de tutela, à 

luz das características inerentes às relações materiais (autoridade 

coatora, direito líquido e certo, tipo de obrigação)" (in "Código Processo 

Civil Interpretado", São Paulo, Atlas, 2004, p. 42). Em que pese às 

alegações do Banco Requerido, os fatos descritos na contestação se 

restringem a mera retórica defensiva por parte do mesmo, pois ficou claro 

nos autos que o presente pedido foi formulado na forma dos arts. 398 e 

seguintes do CPC. Com efeito, em seu requerimento o Juízo ordenou “a 

citação do requerido para, no prazo estipulado no art. 398 do NCPC, exibir 

os documentos pretendidos”, sendo certo que o que determina a natureza 

de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido. O 

fundamento está na relação contratual acerca da aquisição de 

empréstimos pela Requerente, sendo livre conhecer e conferir os 

contratos outrora pactuado pelos litigantes, amparado na legalidade do 

suporte da lei que lhe faculta exigir dos documentos quando comum às 

partes, conforme o prescrito no art. 399, I e III, do CPC, segundo o qual “o 

juiz não admitirá a recusa: I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir; 

(..); III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes”. A esse 

respeito, o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS, SEM QUALQUER CONDICIONANTE. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. (TJPR, 8614488 PR), Relator: Magnus Venicius, J.: 

02/05/2012, 16ª Câmara Cível).”. Em relação à sucumbência, esta deverá 

ser imposta ao Requerido, pois a Autora certamente não se valeria da 

presente ação caso tivesse obtido por outros meios, mais ágil e 

econômico a documentação de que necessitava. Nesta trilha, aplicável ao 

caso o disposto no art. 85, do CPC, que impõe o pagamento de custas e 

honorários advocatícios ao vencido, em conjunto com o princípio da 

causalidade, segundo o qual a parte causadora da demanda injustificada 

responde pela sucumbência no feito, pouco importando se a apresentação 

dos documentos solicitados foi realizada sem qualquer irresignação pelo 

Réu, o que não é o caso dos autos. Pode-se, de qualquer modo, asserir, 

em repetição ao ensinamento de WILLARD DE CASTRO VILLAR: A citação 

válida torna a coisa litigiosa, mesmo na ação cautelar. Mas, somente nas 

medidas cautelares, não nos pedidos de mera prevenção, como 

notificações, interpelações e outros. No que tange às medidas com liminar, 

sem ouvir o réu, mesmo antes da citação a coisa já se tornou litigiosa. Há 

nesse caso um adiantamento do efeito da citação (“Cautelar Inominada”, 2ª 

ed., Forense, Rio, 1988, p. 136). A propósito este é o entendimento do 

STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO 

RESISTIDA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 

SÚMULA Nº 83/STJ. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "as ações 

cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e 

não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de 

Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação 

da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a 

aplicação do princípio da causalidade" (REsp nº 889.422/RS, Rel. Min. 

Denise Arruda, DJE 6/11/2008).” “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ARTIGO 544 DO CPC)- AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

- DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA 

NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Honorários 

advocatícios fixados em cautelar de exibição de documentos. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação 

cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e, na 

hipótese de sua procedência, deve o vencido arcar com o ônus 

sucumbencial, em razão do princípio da causalidade. Precedentes. 2. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 11506 PR 

2011/0073052-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, J.: 06/02/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Pub.: 19/02/2014).” Assim, é incontroversa a existência 

de relação jurídica entre as partes e da existência de documentação 

comum a ambas, bem como está evidenciado que, de fato, houve recusa 

do Réu em apresentar os documentos. Saliento, ainda, que “o dever de 

informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a 

contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual 

compulsória. Não pode ser objeto de recusa nem de condicionantes, face 

ao princípio da boa-fé objetiva. - Se pode o cliente a qualquer tempo 

requerer da instituição financeira prestação de contas, pode postular a 

exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os 

custos dessa operação.” (STJ, REsp 330.261-SC, j. em 6.12.2001, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI). Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

o que faço estribado nos termos do artigo 396, do NCPC, bem como 

DECLARO exibidos os documentos pleiteados (id. 16636448), e em 

consequência resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de Documentos, 

tornando definitiva a decisão liminar concedida, o que faço com esteio nos 

termos do artigo 396, do NCPC, a fim de determinar que o Requerido 

BANCO CITIBANK S/A, apresente aos autos os documentos indicados na 

inicial, com as advertências dos arts. 400, 297 e 538, ambos do CPC, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, e em consequência, resolvo o mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até 

o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. 

Transitada em julgado, e carreados aos autos os documentos requeridos, 

fica autorizado a parte Autora extrair os documentos exibidos, desde que 

os substitua por cópias, tudo devidamente certificado nos autos pela 

Secretaria da Vara. Decorrido o prazo recursal, e cumpridas as diligências 

antecedentes, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045073-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1045073-08.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JULIETA DE 

FIGUEIREDO ARRUDA REU: BANCO PAN Vistos etc. JULIETA DE 

FIGUEIREDO ARRUDA, devidamente qualificada e representada na inicial, 

ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais Pedido de Tutela de Urgência, em 

face de BANCO PAN S/A, instituição financeira de direito privado, 

igualmente qualificada e representada, pretendendo o que segue. Alegou 

a parte Requerente, que firmou com o Requerido em 18/01/2018, Contrato 

de Empréstimo Consignado no valor de R$ 1.704,22 (mil setecentos e 

quatro reais e vinte e dois centavos) que deveria ser pago em 96 (noventa 

e seis) prestações mensais e sucessivas. Aduziu ainda, que o contrato 

necessita ser revisto, haja vista a necessidade de exclusão de Tarifa de 
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Cadastro e IOF, bem como a redução dos juros contratados. Diante do que 

expôs, requer a título de antecipação de tutela, determinação para que o 

Banco Requerido se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito e efetivar registros de protestos; Concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, bem como a autorização para realizar a consignação 

mensal do valor revisado na monta de R$ 12,48 (doze reais e quarenta e 

oito centavos), que entende devido. No mérito, pleiteou a procedência da 

ação, declarando a onerosidade contratual, para que seja efetuada a 

cobrança do valor total de R$ 2.028,48 e não de R$ 5.184,00; A 

compensação dos valores pagos a maior e a condenação do Requerido 

em indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos (ID 24683781). Em decisão interlocutória (ID 24794129), foi 

concedida a gratuidade da Justiça e negada a liminar, após, ordenada a 

citação para a defesa no prazo legal. Devidamente citado o Banco 

Requerido, apresentou contestação (ID 28397652), e documentos, 

arguindo em linhas gerais, a validade do contrato firmado entre os 

litigantes e a ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer 

a vontade das partes, inexistência de danos morais indenizáveis, e, assim, 

rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a parte Autora a 

impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID 29918546), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos descritos 

na exordial. Em síntese é o relatório. Fundamento e DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 335, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

do contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Do Valor da Causa. Em relação a 

impugnação ao valor da causa, a parte Requerente se valeu do valor 

incontroverso que entende devido, além da quantificação do valor de 

danos morais pleiteados. Ademais, o Requerido não informou o valor que 

entende como correto, apenas aduziu que o valor é exorbitante. Assim, 

deverá prevalecer o valor da causa, pois teve como suporte o saldo 

devedor da autora. Rejeito a preliminar de impugnação do valor da causa. 

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados 

entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o 

pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é 

necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende 

abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não conheço 

dos pedidos não especificados e não discriminados. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Ora, se os juros pactuados em taxa superior a 

12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado 

que discrepantes em relação à taxa média de mercado, não há que se 

falar em abusividade da Instituição Financeira, observando que no caso do 

contrato objeto da lide a taxa de juros contratados não é superior a taxa 

média de mercado divulgada pelo BACEN, não se constatando nenhuma 

ilegalidade. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que não incide a 

Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano. Para tanto, deve restar provado que a taxa 

cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima 

daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo 

BACEN. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Logo, não 

procede o pedido da Autora, no tópico. Além disso, a hipótese do pedido 

da Requerente de substituição da taxa de juros remuneratórios pela taxa 

SELIC é meramente impossível, conforme entendimento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA SELIC. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE 

INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. A matéria atinente à taxa de juros remuneratórios é 

exclusivamente de direito, e não de fato, sendo que o decisum 

monocrático está fundamentado tanto na legislação federal 

infraconstitucional aplicada à espécie dos autos, bem como na 

jurisprudência firmada neste Sodalício Superior. 2. No que se refere à 

limitação dos juros remuneratórios, esta Corte Superior de Justiça é 

uníssona no entender que, com o advento da Lei 4.595/1964, restou 

afastada a incidência do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), ficando 

delegado ao Conselho Monetário Nacional poder normativo para limitar as 

referidas taxas, salvo as exceções legais, aplicando-se à espécie o 

Enunciado da Súmula nº 596/STF. 3. É entendimento desta Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de substituição da 

taxa de juros remuneratórios pactuada pela SELIC, devendo prevalecer a 

primeira. 4. A conclusão a que chegou o decisum monocrático prescindiu 

do reexame do acervo fático-probatório dos autos, razão pela qual não 

incide o disposto o Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL 

Nº 912.605 - RS (2006/0277331-0) - RELATOR: MINISTRO HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA - DJ: 08/10/2007). Considerando o contrato que se pretende 

revisar, a grosso modo, não se vislumbra abusividade ou disparidade na 

taxa de juros remuneratórios como pretende fazer crer a parte autora, 

contudo a fim de que não paire dúvida nesta decisão faculto a substituição 

da taxa de juros pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para 

operações da mesma natureza, ou a taxa contratada, o que for menor. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora do contrato em questão, a taxa pactuada é de 

2,60% a.m. e 36,12% a.a. Uma base para analisar se as referidas taxas 

de juros são abusivas ou não, são as planilhas de informações 

consolidadas do sistema financeiro nacional, fornecidas pelo Banco 

Central do Brasil em seu site (www.bacen.gov.br) com dados mensais a 

partir do ano de 1999. De acordo com os autos, o contrato foi firmado em 

18/01/2018. Note-se que no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?

txcredmes é possível obtermos as taxas de juros que representam a 

média do mercado na época da contratação para a modalidade em 

questão. Neste aspecto a tabela fornecida através desse endereço, nos 

orienta no sentido de que a taxa média de juros na modalidade 

questionada, era de 1,84% a.m. e de 24,45% a.a. A orientação do e. 

Superior Tribunal de Justiça toma por base os parâmetros referentes à 

taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras do País, 

mas não a erigindo como um teto das contratações. Ressalte-se que a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 

1.061.530/RS, j. 22.10.08, afeto a seu julgamento, em virtude da 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

na forma do que prevê o art. 543-C do CPC, ressaltou, através do voto da 
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eminente relatora - Ministra Nancy Andrighi - que “A taxa média de 

mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, 

mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso 

concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” . Antes 

disso, na mesma ocasião, ponderou que: “A jurisprudência, conforme 

registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a 

uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 

271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao 

dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua 

Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. Logo, para que se reconheça 

abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada 

suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a 

partir daquele patamar. No caso em tela, observo que as taxas 

contratadas estão abaixo da média do mercado, motivo pelo qual, não 

devem ser reduzidas. Tarifa de Cadastro No que toca à cobrança da taxa 

de cadastro, não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no 

contrato, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição 

financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito. A Tarifa de 

Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em 

serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, 

e tratamento de dados e informações necessários ao início de 

relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de 

poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".. Neste ponto, 

importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual 

Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e 

demais tarifas no passado cobrado pela disponibilização ou manutenção 

de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC "era usualmente 

cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já 

fosse cliente do estabelecimento bancário"; a Tarifa de Cadastro, a seu 

turno, "somente pode incidir no inicio do relacionamento entre o cliente e 

instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos 

com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e 

sistemas". A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, 

em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo Sarb 

005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro 

junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar 

pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua 

idoneidade financeira ou contratar terceiro (despachante) para fazê-lo 

(e-STJ fl. 459-460). Há, portanto, que se reconhecer a legalidade de sua 

cobrança. Portanto, válida a tarifa de cadastro, improcede o pleito neste 

sentido. Do IOF Relativamente ao IOF, trata-se de tributo federal, Imposto 

Sobre Operações Financeiras, devido pelo consumidor em operações de 

crédito e que pode fazer integrante do financiamento. No atinente à 

possibilidade de se financiar o valor devido a título de IOF, o Superior 

Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, 

sedimentou o entendimento de que não há qualquer ilegalidade ou 

abusividade nesse financiamento, porquanto ele tem por finalidade atender 

aos interesses do financiado. Sendo assim, improcedente o pedido. Da 

Repetição do Indébito Sem razão a Autora quando pretende ver incidir a 

repetição do indébito em dobro, isto porque eventual valor a ser restituído 

ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos 

autos, visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. Por 

sua vez, fica inviável a revisão contratual, como a repetição de indébito ou 

compensação, considerando que não foi observado que a Autora pagou 

valores maiores que os devidos, sendo que os encargos contratados 

possuem previsão legal e inexistem demonstração de quem tenha pago os 

encargos moratórios aqui alterados. Pela exposição acima, verifica-se que 

os encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não havendo qualquer reparo, sendo efetivado observando às 

regras legais e na forma convencionada pelas partes. Do Dano Moral 

Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste emocional em que 

supostamente a Autora suportou e que em tese geraria o dano moral 

indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não 

restou configurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão da indenização 

moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos 

personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um 

bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rejeitar a tese 

de abusividade postas nas pretensões iniciais da Autora, reputando 

regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. CONDENO a 

Autora JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do 

NCPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014009-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LAURIANO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014009-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL LAURIANO 

PEREIRA LEITE REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Vistos, etc. DANIEL 

LAURIANO PEREIRA LEITE devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais contra Banco BANCO BMG S.A.. Preliminarmente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que é servidor 

público municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) parcelado em 24 (vinte e quatro) 

vezes, sendo que a parte aceito pela parte Autora acreditando estar 

firmando um contrato de mútuo com o banco, quando na verdade a 

relação jurídica firmada era de cartão de crédito. Afirmou que não foi 

informado que seria descontado apenas o mínimo em sua folha de 

pagamento e que ainda teria que pagar uma fatura à parte, asseverando 

que nunca recebeu faturas mensais em sua residência. Relatou ainda que 

os juros remuneratórios sobrados são abusivos e que já pagou mais que o 

total do débito. Requereu, ainda, a concessão da tutela antecipada para o 

requerido se abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. 

Por fim, pugnou a adequação dos juros a taxa média de mercado, a 

repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e a 

condenação da instituição bancária em danos mais. Os benefícios da 

justiça gratuita foram deferidos. Todavia, a tutela de urgência foi indeferida 

(ID 14051927). Em resposta de ID 16144877, o requerido apresentou 

contestação, fez uma síntese da demanda. No mérito, informou que as 

partes celebraram a contratação de Cartão BMG CARD nº 

5313069877993025, no qual o autor apresentou seus documentos 

pessoais para a contratação. Elucidou que o autor utilizava o cartão de 

crédito e, inclusive realizou saques e compras, conforme extratos das 

faturas colacionados junto as peças defensivas. Impugnou o pleito de 

indenização por danos morais visto que não configurado os requisitos 

para a responsabilidade civil bem como refutou a repetição do indébito em 

dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 20032961 ratificando a tese inicial e 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de 

Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra 

Banco BMG S.A. no qual o autor pretende a concessão da tutela de 

urgência para suspensão dos descontos no salário do requerente; a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 344 de 714



fixação de taxa de juros de 2,02 % ao mês; repetição do indébito; inversão 

do ônus da prova e condenação por dano moral. Por seu turno, o 

requerido informou sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito 

e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os autos, como as 

razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora 

produzir provas para comprovação de suas alegações, até porque, a 

matéria é de direito e documental, não necessitando proceder a dilação 

probatória, como acima enfatizado e também, todos os documentos 

necessários para julgamento desta ação, inclusive o contrato firmado 

entre as partes estão acostados nos autos. 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. Pois bem. Primeiramente, cumpre 

esclarecer que conforme o contrato acostado aos autos de ID 13333179 e 

16144889 trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para 

desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como podemos verificar 

nas faturas acostadas aos autos nos IDs 16144886 a 16144887 e no TED 

de ID 16145150 que o autor utilizou o cartão para a realização de saque 

em dinheiro nos meses de junho/2011 e abril/2013, bem como efetuou 

comprar nos meses de dezembro/2011, outubro e novembro/2013 e 

fevererio/2016. O autor contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou 

o serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora 

não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida 

utilização nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o 

cartão de crédito para realizar saques e compras a parte autora deverá 

realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os 

encargos moratórios. Podemos perceber que no contrato firmado entre as 

partes foi preenchido o campo cartão BMG Card e não a opção 

empréstimo consignado. Destarte, não há como anular ou rescindir o 

contrato de cartão de crédito validamente firmado como pretendido na 

inicial. Assim, improcedente o pleito. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: 

Reclama o Autor da excessividade na cobrança de juros remuneratórios 

pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas 

de juros estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Verifica-se que no contrato sub 

judice fora pactuada a taxa de 4,70 % ao mês e 200 % ao ano. Portanto, 

não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas 

pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa 

almejada pelo Autor. Logo, não procede o pedido do Autor, no tópico. DO 

DANO MORAL Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço 

pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços 

foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de 

gerar responsabilidade civil. Outrossim, não há que falar em repetição de 

indébito, visto que não configurado valores pagos indevidamente. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo 

o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte 

Autora DANIEL LAURIANO PEREIRA LEITE ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003308-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1003308-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALTAMIR OLIVEIRA DE SOUZA 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente, 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada (ID 

22659046), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Em 

havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha 

sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias 

para a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044163-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAIR DE ALMEIDA (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):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1044163-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NAIR DE 

ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. MARIA NAIR DE ALMEIDA 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação para 

Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais 

contra Banco BMG S.A. Preliminarmente requereu a concessão da 

gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que é servidora pública municipal 

aposentada e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 

1.000,00 ( um mil quatrocentos reais) e nunca lhe foi enviada a cópia do 

negócio jurídico. Ao entrar em contato com o requerido foi informado que 
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havia adquirido cartão de crédito. Afirmou que a operação realizada entre 

as partes era de empréstimo consignado e não cartão de crédito, apesar 

de estar sendo cobrado pelo serviço. Asseverou que já pagou 85 (oitenta 

e cinco) parcelas no valor de R$ 61,26 (sessenta e um reais e vinte e seis 

centavos) e por essa razão o contrato encontra-se quitado. No mérito, 

elucidou sobre a prática abusiva e que a conduta já foi objeto da Ação 

Civil Pública. Discorreu não recebeu o contrato firmado e a falta de 

informação ao Consumidor. Postulou pela conversão de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado. Relatou ainda que os juros 

remuneratórios cobrados são abusivos, devendo ser revisados. Pleiteou a 

concessão da condenação em indenização por danos morais por ter 

vendido um produto diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a 

concessão da tutela antecipada para o requerido se abstenha de efetuar 

desconto a título de cartão de crédito, bem como deixe de inserir seu nome 

nos órgãos de proteção creditícia. Por fim, rogou pela procedência da 

ação. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos conforme, 

entretanto a tutela de urgência foi indeferida (ID 17159533). Em resposta 

de ID 18241852, o requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. Suscitou prejudicial de prescrição do direito de ação. No mérito, 

informou que as partes celebraram a contratação de Cartão BMG Card nº 

5313.0754.4958.2027 no qual a autora apresentou seus documentos 

pessoais para a contratação. Elucidou que o autor utilizava o cartão de 

crédito e, inclusive realizou saque no valor de R$ 1.000,00 disponibilizado 

na forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por 

danos morais visto que não configurado os requisitos para a 

responsabilidade civil, bem como refutou a repetição do indébito em dobro. 

Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no ID 18695974 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S/A no qual a autora pretende a concessão da 

tutela de urgência para suspensão dos descontos no salário da 

requerente; que o requerido se abstenha de inserir a dívida no cadastro 

de proteção ao crédito; exibição do contrato; declaração de nulidade do 

cartão de crédito e conversão em empréstimo consignado; revisão dos 

juros; compensação dos valores pagos; repetição do indébito; inversão do 

ônus da prova e condenação em dano moral. Por seu turno, o requerido 

suscitou prejudicial de prescrição e informou sobre a legalidade da 

contratação do cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que não há 

dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas para 

comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. 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. Da 

Prejudicial de Prescrição A instituição bancária Requerida aurgmenta que 

operou-se a prescrição do direito do parte Autora pleitear a anulação do 

negócio jurídico, uma vez que transcorreu o interregno de 04 (quatro) 

anos da realização do contrato entabulado, nos termos do art. 178 do 

Código Civil. De proêmio, insta salientar que conforme mencionado alhures, 

aplica-se no presente caso o regramento do Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, para analisar o prazo prescricional no caso em 

tela, tem-se que a aplicação do referido lapso temporal deve ser de cinco 

anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Com efeito, à luz do disposto no mencionado 

artigo, verifica-se que, nas referidas ações, a Jurisprudência pátria tem 

adotado, como critério para verificar o termo inicial da contagem do 

mencionado prazo, a última parcela descontada.Senão vejamos: “[...] O 

termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito 

relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto 

indevido. Precedentes . [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, Dje 

12/09/2019 ) – Grifei. Assim, verfica-se que na data do ajuizamento da 

presente ação em dezembro/2018, ainda estavam sendo realizados 

descontos no benefício previdenciário da parte autora a afastar a 

incidência do instituito da prescrição. Portanto, não merece guarida a 

prejudicial aventada. Do Mérito Primeiramente, cumpre esclarecer que 

conforme o contrato acostado aos autos de ID 24761088 trata-se de 

contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de 

pagamento. Nesse sentido, como podemos verificar nas faturas 

acostadas aos autos nos ID 18241870 a 1821874, bem como do TED 

carreado no ID 18241878 o autor utilizou o cartão para a realização de 

saque em dinheiro. A autora contratou o serviço de cartão de crédito e 

utilizou o serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte 

autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida 

utilização nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o 

cartão de crédito para realizar saques a autora deverá realizar o 

pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes foi 

preenchido no campo Produto a opção cartão de crédito e não a opção 

empréstimo consignado. Destarte, não há como realizar a conversão do 

contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

como pretendido na inicial. Assim, improcedente o pleito. Dos Juros 

Remuneratórios Reclama a parte Autor da excessividade na cobrança de 

juros remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais 

referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os 

julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação consolidada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana 

as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa 

solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao 

Contrato original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém 

lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a 

abusividade”. Verifica-se que no contrato sub judice fora pactuada a taxa 

de 4,90 % ao mês e 78,97 % ao ano. Portanto, não podem ser reputados 

excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em 

geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo Autor. Logo, não 

procede o pedido do Autor, no tópico. Do Dano Moral Do mesmo modo, 

conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa 

e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo 

consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do 

art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido 

não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. 

Outrossim, não há que falar em repetição de indébito, visto que não 

configurado valores pagos indevidamente. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo IMPROCEDENTE a 

presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a Autora 

MARIA NAIR DE ALMEIDA ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 
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estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028524-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1028524-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: THIAGO THAMIEL 

RODRIGUES DE AMORIM LEAO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a determinação para 

promover o regular andamento processual do feito quando intimada, 

conforme certidão acostada (ID 23359840). É o relatório. Decido. A falta 

de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação (ID 21795018), mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037748-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1037748-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO 

ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte Requerente, pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada (ID 22503804), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos 

autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015703-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015703-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WELITON BISPO DA 

SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. A parte Autora deixou de 

atender a determinação para promover o regular andamento processual 

do feito quando intimada,conforme certidão acostada no ID 30226721. É o 

relatório. Decido. A falta de interesse da parte Autora é notória. 

Diligenciou-se com êxito sua intimação, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente, 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. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005959-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO REIS GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1005959-96.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: BRUNO REIS 

GASPAR Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a determinação 

para promover o regular andamento processual do feito quando intimada, 

conforme certidão acostada (ID 30271287). É o relatório. Decido. A falta 

de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação (ID 27073366), mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento 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. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027457-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FELIX DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027457-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GONCALINA FELIX DA SILVA 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A., BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos 

etc. A parte autora, GONCALINA FELIX DA SILVA SANTOS, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando a 

intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese a 

intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem 

que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Houve a 

intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, 

deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao 

processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o 

prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência 

legal. Demonstra assim, a parte autora não está interessada no 

reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à 

mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo não pode ficar 

perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi 

determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005186-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1005186-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DELATORRE 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos etc. A parte Autora deixou de 

atender a determinação para promover o regular andamento processual 

do feito, quando intimada. Promovida intimação pessoal por carta, cujo 

“AR” foi juntado no ID 26280580, 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. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036003-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA DUPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036003-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PATRICIA SOUZA 

DUPIM REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. PATRÍCIA SOUZA DUPIM 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito contra o BANCO 

BMG S/A. Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. 

A parte Autora alegou, em suma, ser servidora pública municipal e que em 

fevereiro de 2013 lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 

1.225,00 (mil e duzentos e vinte e cinco), com desconto mensal em folha 

de pagamento, o que foi aceito pela Autora acreditando estar firmando um 

contrato de empréstimo consignado tradicional com o banco, quando na 

verdade a relação jurídica firmada era de cartão de crédito. Afirmou que 

não foi informado que seria descontado apenas o mínimo em sua folha de 

pagamento e que ainda teria que pagar um boleto a parte caso quisesse 

quitar a dívida, asseverando nunca ter recebido faturas mensais em sua 

residência. Relatou ainda que os juros remuneratórios cobrados são 

abusivos e que já pagou mais que o total do débito. Requereu, ainda, a 

concessão da tutela antecipada para que o Banco Requerido se 

abstivesse de efetuar desconto a título de cartão de crédito, bem como 

para que não incluísse seu nome no banco de dados do órgão de 

proteção ao crédito. Por fim, pugnou pela repetição do indébito dos valores 

descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira em 

danos morais. A parte Autora acostou documentos aos autos com a inicial 

inerente ao pedido. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido 

(id. 17686061). Da mesma forma, houve indeferimento do pedido de tutela 

de urgência (id. 18769461). Citado o Banco Requerido apresentou 

contestação (id. 20882467) e fez uma síntese da demanda. No mérito, 

informou que as partes celebraram a contratação de Cartão BMG CARD nº 

5313087415010013, oportunidade em que a Autora apresentou seus 

documentos pessoais para a contratação. Elucidou que a Requerente 

utilizava o cartão de crédito e que, inclusive, realizou saques e compras, 

conforme extratos das faturas colacionados junto a peça defensivas. O 

Banco Requerido refutou o pleito de indenização por danos morais visto a 

não configuração dos requisitos para a responsabilidade civil, rechaçando 

o pleito de repetição do indébito em dobro, e ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. A parte Autora impugnou a peça defensiva (id. 

23295862), reiterando os pedidos descritos na exordial e pugnando pela 

procedência dos pedidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de Ação Anulatória c/c 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito contra Banco BMG 

S/A, pelo que a Autora requereu a concessão da tutela de urgência para 

suspensão dos descontos na sua conta corrente sobre os seus 

proventos; repetição do indébito; inversão do ônus da prova e 

condenação do Banco Requerido ao pagamento indenização por danos 

morais. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária maior produção de provas. Registro que o 

julgamento antecipado, como é o caso dos autos, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 
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necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Por seu turno, o 

Banco Requerido informou sobre a legalidade da contratação do cartão de 

crédito e rebateu todas as teses da inicial. Cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da Autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. 

Cumpre esclarecer, que conforme cópias do contrato acostadas aos 

autos, tanto com a petição inicial como pela defesa (ids. 16026273 e 

20882468) trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para 

desconto em folha de pagamento. Ora, neste sentido, podemos verificar 

que consta dos autos faturas (ids. 20882469, 20882470 e 20882471) e 

TED com depósito em 8.3.2013 (id. 16026272), demonstrando que a 

Autora recebeu o crédito na conta corrente e utilizou o cartão para a 

realização de saque em dinheiro nos meses. A parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

Requerida. Ademais, a Autora não trouxe elementos nem fundamentos a 

desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 

Uma vez que utilizou o cartão de crédito para realizar saques e compras, 

a parte Autora tem a obrigação de efetuar o pagamento da fatura no dia 

acordado de acordo com as cláusulas contratuais, sob pena de incorrer 

os encargos moratórios. Pode-se perceber que no contrato firmado entre 

as partes fora preenchido no campo específico que o empréstimo era de 

cartão de crédito BMG Card e não a opção empréstimo consignado. 

Inclusive, quando da adesão ao cartão de crédito, a Autora autorizou o 

desconto de valor mínimo para pagamento mensal na fatura. Destarte, não 

há como anular ou extinguir o contrato de cartão de crédito validamente 

firmado, que observou os planos da existência, da validade e da eficácia, 

como pretendido na inicial. Portanto, improcedente o pleito inicial. DO DANO 

MORAL Do mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo 

fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram 

devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a 

reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, o Banco Requerido não praticou nenhum ato 

ilícito que fosse capaz de causar abalo psicológico, ferir os direitos da 

personalidade da parte Autora, que pudesse gerar responsabilidade civil. 

Outrossim, não há que se falar em repetição de indébito, visto que não 

ficou configurado que houve pagamento de valores indevidamente. Posto 

isso, e pelo mais que nos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da presente Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e 

Repetição de Indébito, o que faço com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

Requerente Patrícia Souza Dupim ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a prolação desta até 

o pagamento, observando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. 

Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030524-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1030524-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX DE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. A parte 

Autora deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito quando intimada, conforme certidão 

acostada (ID 23360158). É o relatório. Decido. A falta de interesse da 

parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito sua intimação (ID 

21927354), mas não houve o atendimento da conclamação a promover o 

andamento 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. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014670-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO CARLOS DA SILVA (REU)

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014670-61.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, 

AMARILDO CARLOS DA SILVA Vistos etc. A parte Autora deixou de 

atender a determinação para promover o regular andamento processual 

do feito quando intimada, conforme certidão acostada (ID 30515907). É o 

relatório. Decido. A falta de interesse da parte Autora é notória. 

Diligenciou-se com êxito sua intimação (ID 28114449), mas não houve o 

atendimento da conclamação a promover o andamento 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. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032969-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELMA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1032969-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

MARICELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. Analisando detidamente os 

autos, observa-se que as partes formalizaram composição amigável 

consoante termo de acordo acostado ao ID 28435022. Sendo assim, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo realizado, 

através do qual as partes estabelecem a forma de composição da lide em 

tela. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e 924, II, ambos do 

CPC. Após, certifique-se o transito em julgado oportunamente e 
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arquivem-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031793-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ANTONIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT9395-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031793-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SINVALDO ANTONIO 

PEREIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. A parte autora SINVALDO ANTONIO PEREIRA 

foi intimada para manifestar nos autos, comprovando a sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007603-11.2017.8.11.0041

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:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 7 6 0 3 - 1 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALIANCA 

LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI Vistos etc. A falta de interesse da 

parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019400-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI NOROESTE RS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERTON LUIS MUHLBEIER OAB - RS27785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAASCH & RAASCH LTDA - ME (REQUERIDO)

ROGERIO HENRIQUE RAASCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019400-18.2016.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO 

SUL - SICREDI NOROESTE RS REQUERIDO: ROGERIO HENRIQUE RAASCH, 

RAASCH & RAASCH LTDA - ME Vistos etc. A falta de interesse da parte é 

notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para 

se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. 

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente 

processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, 

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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035289-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DE ARRUDA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1035289-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA JOANA DE ARRUDA DIAS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de MARIA JOANA DE 

ARRUDA DIAS. Partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte 

Requerente, ter firmado com a parte Requerida, Contrato de Financiamento 

de Bens ou Serviços sob n.º 2945373337, em 24/08/2015, para aquisição 

de bem móvel, do veículo de Marca CHEVROLET, Modelo CELTA 

FLEXPOWER LIFE 1.0, Ano/Modelo: 2009/2010, Placa: NPG 4467, conforme 

descrito na exordial. Relatou ainda, que a parte Requerida deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial (ID nº 10784933). Em decisão interlocutória (ID nº 

10849089), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos dos representantes legais do Autor (ID nº 17719834). 

Devidamente citada a parte Requerida (ID nº 17719994), deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa, conforme denota-se 

da certidão acostada no ID nº 23101810, presumindo como verdadeiros os 

fatos narrados na exordial, nos termos do artigo 344, do CPC. Em síntese 

é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto que desnecessária a 

produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 
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e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que a parte 

Requerida mesmo devidamente citada permaneceu silente no prazo 

assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. A revelia do Requerido, como se 

sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor 

na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do 

Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o Requerente quanto aos fatos por 

ele alegados. "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito" 

(RTFR 159/73). Conforme analisado acima, a Requerida tornou-se revel, 

muito embora exista contra o mesmo a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. Neste contexto, sopesada a postulação do Autor, não se 

tem por desnecessária a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo 

devidamente citado restou silente (ID nº 23101810), devendo o feito ser 

apreciado consoante a prova pré-constituída constante nos autos, 

retratada na documentação que instruiu a inicial e somada à conduta 

indiferente da Requerida. Pois bem, em contemplação aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento 

seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato acostado na 

inicial, que as partes efetivamente celebraram contrato de crédito bancário 

para a aquisição de bem móvel, em que a Requerida encontra-se 

inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos. Dessa forma, 

tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento da Requerida, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, 

ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação da parte Ré. Este, 

advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada 

arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual 

(CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do CPC, cumulada 

com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a Requerida MARIA JOANA DE 

ARRUDA DIAS, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC. No mais, promova-se a baixa do gravame 

que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000687-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS Vistos etc. A falta de 

interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000983-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAURO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000983-12.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FERNANDO MAURO NOBRE 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi 

intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se 

manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim 

sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014065-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NEVES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014065-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: BENEDITO NEVES DE FREITAS Vistos etc. A falta de 

interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018897-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO OSMAR VILELA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018897-89.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ORLANDO OSMAR VILELA 
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NETO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. A falta de 

interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028036-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028036-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. A falta de interesse da parte é 

notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para 

se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. 

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente 

processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, 

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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018999-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018999-19.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: M A MARTINS - ME Vistos etc. A falta de interesse da 

parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016421-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES CASSIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016421-83.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CERES CASSIANA DA SILVA Vistos 

etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o 

atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 

desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016195-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO NEVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016195-78.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: VALDEVINO NEVES DE MORAES Vistos etc. A falta de 

interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, 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. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036844-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036844-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELISANGELA 

TEREZINHA PEDROSO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos, etc. 

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com a presente Ação para Declarar Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra Banco Pan. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que é servidora pública estadual e lhe foi ofertado empréstimo 

consignado pelo Banco Cruzeiro do Sul no valor de R$ 1.275,00 ( um mil, 

duzentos e setenta e cinco reais) e nunca lhe foi enviada a cópia do 

negócio jurídico. Posteriromente, tal crédito fora cedido ao Banco Pan, 

diante da falência do Banco Cruzeiro do Sul. Azul que após reclamação 

junto ao PROCON obteve cópua do contrato e verificou que a operação 

realizada entre as partes era cartão de crédito, com juros exorbitantes e 

descontos em sua folha de pagamento que nunca cessam. No mérito, 

elucidou sobre a prática abusiva e falta de informação ao Consumidor. 
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Postulou pela nulidade/inexistência do contrato de empréstimo. Pleiteou a 

repetição de indébito dos valores pagos indevidamente e concessão da 

condenação em indenização por danos morais. Pugnou ainda que caso o 

Juízo entender que a operaçao de crédito seja devida, que os juros sejam 

revisados, utilizando a taxa de 1,60% ao mês. Requereu, ainda, a 

concessão da tutela antecipada para o requerido se abstenha de efetuar 

desconto a título de cartão de crédito, bem como deixe de inserir seu nome 

nos órgãos de proteção creditícia. Por fim, rogou pela procedência da 

ação. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos conforme, 

entretanto a tutela de urgência foi indeferida (ID 16196148). Em resposta 

de ID 17237511, o requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. Suscitou prejudicial de prescrição do direito de ação. No mérito, 

informou que as partes celebraram a contratação de Cartão MT FOMENTO 

CARD nº 4218 **** **** 3014, que foi migrado para o Banco PAN em 

07/2013, passando a ter a numeração 4346 **** **** 2026, no qual a autora 

apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou que 

a parte autora utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saque no 

valor de R$ 1.275,00 no mês de maio/2011, bem como diversas compras. 

Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que não 

configurado os requisitos para a responsabilidade civil, bem como refutou 

a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da 

ação. A autora apresentou impugnação à contestação no ID 18522862 

ratificando a tese inicial rogando por sua procedência. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição 

de Indébito e Danos Morais contra Banco Pan no qual a autora pretende a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos no 

salário da requerente; que o requerido se abstenha de inserir a dívida no 

cadastro de proteção ao crédito; declaração de nulidade/inexistência do 

cartão de crédito; revisão dos juros; repetição do indébito; inversão do 

ônus da prova e condenação em dano moral. Por seu turno, o requerido 

suscitou prejudicial de prescrição e informou sobre a legalidade da 

contratação do cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que não há 

dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas para 

comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. 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. Da 

Prejudicial de Prescrição A instituição bancária Requerida aurgmenta que 

operou-se a prescrição do direito do parte Autora pleitear a anulação do 

negócio jurídico, uma vez que transcorreu o interregno de 04 (quatro) 

anos da realização do contrato entabulado, nos termos do art. 178 do 

Código Civil. De proêmio, insta salientar que conforme mencionado alhures, 

aplica-se no presente caso o regramento do Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, para analisar o prazo prescricional no caso em 

tela, tem-se que a aplicação do referido lapso temporal deve ser de cinco 

anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Com efeito, à luz do disposto no mencionado 

artigo, verifica-se que, nas referidas ações, a Jurisprudência pátria tem 

adotado, como critério para verificar o termo inicial da contagem do 

mencionado prazo, a última parcela descontada.Senão vejamos: “[...] O 

termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito 

relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto 

indevido. Precedentes . [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, Dje 

12/09/2019 ) – Grifei. Assim, verfica-se que na data do ajuizamento da 

presente ação em outubro/2018, ainda estavam sendo realizados 

descontos no benefício previdenciário da parte autora a afastar a 

incidência do instituito da prescrição. Portanto, não merece guarida a 

prejudicial aventada. Do Mérito Primeiramente, cumpre esclarecer que 

conforme o contrato acostado aos autos de ID 16144321 e 1737513 

trata-se de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto 

em folha de pagamento. Nesse sentido, como podemos verificar nas 

faturas acostadas aos autos nos ID 17237513 a 17237515 o autor utilizou 

o cartão para a realização de saque em dinheiro no mês de maio/2011, 

bem como efetuou diversas compras mensalmente nos anos de 2011 e 

2012. A autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o 

serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não 

trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização 

nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar saques a autora deverá realizar o pagamento da 

fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 

Destarte, não há declarar a nulidade/inexistência do contrato de cartão de 

crédito como pretendido na inicial, uma vez que o referido termo fora 

devidamente assinado e o serviço fora utilizado pela parte Autora. Assim, 

improcedente o pleito. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: Reclama a parte 

Autor da excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco 

Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros 

estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Verifica-se que no contrato sub 

judice fora pactuada a taxa de 4,95 % ao mês. Portanto, não podem ser 

reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado 

financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo 

Autor. Logo, não procede o pedido do Autor, no tópico. Do Dano Moral Do 

mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não 

foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente 

contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral 

nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Outrossim, não há que falar em repetição de 

indébito, visto que não configurado valores pagos indevidamente. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do 

Novo Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em 

todos os seus termos. CONDENO a Autora ELISANGELA TEREZINHA 

PEDROSO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028620-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARA FACCENDA-RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

CLARA FACCENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1028620-69.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: CLARA FACCENDA-RESTAURANTE - ME, CLARA 

FACCENDA Vistos etc. Analisando detidamente os autos, observa-se que 

as partes formalizaram composição amigável consoante termo de acordo 

acostado ao ID 2116570. Sendo assim, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo realizado, através do qual as partes 

estabelecem a forma de composição da lide em tela. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, e 924, II, ambos do CPC. Após, certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032853-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BATISTA MENDES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1032853-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: EDERSON BATISTA MENDES RAMOS 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente, 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada (ID 

22932447), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Em 

havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha 

sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias 

para a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009762-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHILES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009762-24.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO SCHILES REU: AYMORE 

Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os efeitos 

pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de 

título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na 

forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do 

presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, 

não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que 

não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também 

que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028366-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CHAVES MAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028366-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: GILSON CHAVES MAIA Vistos etc. Homologo por sentença, 

para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045532-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIZ DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-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):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045532-10.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIO LUIZ DA ROSA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Homologo por sentença, para que 

produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, 

atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a 

homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 
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fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027226-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027226-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VICENTE GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a 

transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título 

executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma 

do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do presente 

acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não 

surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não 

integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que 

esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060681-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060681-46.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a 

transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título 

executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma 

do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do presente 

acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não 

surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não 

integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que 

esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008135-14.2019.8.11.0041

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:

DEBORA CRISTINA DARE (EXECUTADO)

ILTO C. COSTA & CIA LTDA (EXECUTADO)

ILTO CELSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008135-14.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ILTO C. COSTA & CIA LTDA, ILTO CELSO COSTA, DEBORA 

CRISTINA DARE Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os 

efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe 

força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de 

mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação 

do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões 

decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente 

credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). 

Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026006-57.2019.8.11.0041

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:

GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - ME (REU)

GUILHERME VICENTE DOS ANJOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026006-57.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

GUILHERME VICENTE DOS ANJOS - ME, GUILHERME VICENTE DOS ANJOS 

Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os efeitos 

pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de 

título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na 

forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do 

presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, 

não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que 

não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também 

que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041904-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1041904-13.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA VIEIRA, FLAVIO DE 

SOUZA VIEIRA Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os 

efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe 

força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de 

mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação 

do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões 

decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente 

credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). 

Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030459-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN CAFE COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUDMILA MARCHIOLI LEITE (EXECUTADO)

MONIQUE MARCHIOLI LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030459-95.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: BRAZILIAN CAFE 

COMERCIO EIRELI - ME, LUDMILA MARCHIOLI LEITE, MONIQUE MARCHIOLI 

LEITE Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os efeitos 

pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de 

título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na 

forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do 

presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, 

não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que 

não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também 

que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1055313-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055313-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO XAVIER DANTAS 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada 

entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. 

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da 

lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar 

terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, 

arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de 

título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de 

escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e 

requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o 

caso. Custas pelas partes, ou como acordado. Arquive-se o processo 

definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037092-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS DALPIAN (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ELSO APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037092-93.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME, 

TOBIAS DALPIAN, ELSO APARECIDO DA CRUZ Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada 

entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. 

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da 

lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar 

terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, 

arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de 

título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de 

escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e 

requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o 

caso. Custas pelas partes, ou como acordado. Arquive-se o processo 

definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008311-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN TUR LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ELIEL LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008311-61.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELLEN TUR LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS 

LTDA - EPP, ELENIR BIASIN DE MORAES, ELIEL LEMES DE MORAES Vistos 

etc. Homologo por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a 

transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título 

executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma 

do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do presente 

acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, não 

surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que não 

integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que 

esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013857-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OACY FERREIRA MORAES SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013857-29.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: OACY FERREIRA MORAES SOBRINHO Vistos etc. Homologo 

por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação 

celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do 

CPC. Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos 

limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para 

prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o 

processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta 

sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa 

a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, 

emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma 

acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003120-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROGERIO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003120-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SANDRO ROGERIO ARRUDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza 

os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, 

atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a 

homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016560-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE CERCI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016560-64.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EURIDICE CERCI JUNIOR Vistos etc. Homologo por sentença, 

para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044724-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044724-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada 

entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. 

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da 

lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar 

terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, 
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arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de 

título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de 

escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e 

requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o 

caso. Custas pelas partes, ou como acordado. Arquive-se o processo 

definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021510-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA CONCEICAO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021510-82.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GALDINA 

CONCEICAO DO CARMO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

GALDINA CONCEIÇÃO DO CARMO, devidamente qualificada na inicial, 

ajuizou a presente AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em 

desfavor do Banco ITAU UNIBANCO S/A, instituição financeira de direito 

privado, da mesma forma devidamente qualificada nos autos. Em síntese, 

a Autora alegou ser aposentada, sendo que em janeiro de 2019, por meio 

de extrato do INSS, teve conhecimento a respeito de descontos que 

vinham sendo debitados na conta do seu benefício, obtendo a informação 

de que os débitos se referem a dois (2) contratos de empréstimo 

consignado, sendo um de nº 000536991792015031, com parcelas no 

valor de R$ 20,16 (vinte reais e dezesseis centavos), e outro sob o nº 

0022658160120150624, com parcela no valor de R$ 215,84 (duzentos e 

quinze reais e oitenta e quatro centavos). Com o intuito de revisar o que 

fora estabelecido nas cláusulas contratuais, bem como dirimir dúvidas 

sobre a regularidade dos encargos remuneratórios, moratórios e 

contratuais cobrados pela instituição financeira Requerida, a Autora 

pleiteou com a presente medida cautelar a exibição de todos os contratos 

pactuados entre as partes, a gratuidade da justiça, além da condenação 

do Réu nas custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o 

Banco Requerido ofertou contestação, arguindo preliminares de carência 

da ação por falta de interesse processual e inadequação da via eleita por 

inexistência de amparo legal, requereu a extinção do processo sem 

resolução de mérito. Ademais, alegou, ausência dos requisitos cautelares 

e ao processamento da pretensão inicial, e por fim, aduziu que não houve 

a pretensão resistida a ensejar a condenação em verbas sucumbenciais, 

ressaltando que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, 

requerendo o julgamento pela improcedência dos pedidos da petição 

inicial. Foram juntados documentos que instruíram a petição inicial e a 

contestação. A parte Autora apresentou impugnação à defesa. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cuida-se de ação cautelar de Exibição de Documentos, pleiteando a 

Autora a determinação para que o Banco Requerido exiba cópia de 

contratos de operações financeiras em seu nome, de acordo com o 

pedido da peça inaugural. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção 

de provas. Registro que o julgamento antecipado, como é o caso dos 

autos, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da 

demanda, que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se 

desse modo a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração, 

assim como, desnecessária a inversão do ônus da prova. Preliminar de 

Carência da Ação Pois bem, ficou caracterizada nos autos a falta de 

interesse processual arguida pela instituição financeira Ré, pois a 

Requerente NÃO demonstrou nos autos o requerimento administrativo 

junto ao Banco Requerido acerca dos documentos pleiteados, deixando de 

cumprir pelo menos um dos três requisitos da tese firmada no julgamento 

pelo Eg. STJ pelo RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS, a respeito da 

propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, qual 

seja, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido 

em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. Segundo o julgamento 

ora mencionado, para que se determine ao Banco Requerido que exiba os 

aludidos documentos, é necessário que a parte Autora demonstre a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária. Vejamos o que 

pacificou o STJ a respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – 

MS. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (Data do 

Julgamento). Grifo nosso. Neste contexto, se não houver a iniciativa do 

cliente de pedir na agência bancária a emissão de segunda via dos 

documentos outrora já fornecidos, não há como se considerar 

configurada resistência da instituição bancária e, portanto, interesse de 

agir que justifique a movimentação do Poder Judiciário para a solicitação 

dos documentos comuns as partes. Assim, é pressuposto para configurar 

o interesse de agir a demonstração de que o banco, ciente da pretensão, 

não se dispôs a fornecer os documentos em tempo hábil. Tal 

demonstração pode decorrer de negativa explícita ou da mera omissão em 

fornecer os documentos que lhe tenham sido requeridos, nos termos 

contratuais e da regulamentação da autoridade monetária. Nesta trilha, 

portanto, que o interesse de agir é condição da ação cautelar de exibição 

de documentos e ele estará evidenciado se o Autor demonstrar a recusa 

ou a inércia da instituição financeira em fornecer, em tempo hábil, os 

documentos comuns, após cientificada da pretensão. Desta forma, não 

demonstrados os requisitos básicos da pretensão, acolho a questão 

prejudicial instrumental referenciada. Posto isso, sem maiores delongas, e 

por tudo mais que dos autos consta com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, c/c artigo 17, do Novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por consequência, REVOGO 

a liminar outrora concedida (id. 22775642). Tendo em vista o não 

acolhimento da pretensão autoral, CONDENO a Autora GALDINA 

CONCEIÇÃO DO CARMO ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do 

valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte 

Requerida, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência da Ré, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 
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autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023024-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OACY PINHEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-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):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1023024-41.2017.8.11.0041 AUTOR(A): OACY PINHEIRO DE 

ANDRADE REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. OACY PINHEIRO DE 

ANDRADE, devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Dano Moral c/c e Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência, em 

desfavor de BANCO BMG S/A, instituição financeira de direito privado, 

igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. Alegou 

a Autora em síntese, ter percebido descontos indevidos em sua folha de 

pagamento desde abril/2013, todavia, ao questionar a instituição bancária, 

tomou ciência de que se tratava de um saque proveniente de um contrato 

de cartão de crédito. Aduziu possuir algumas operações financeiras junto 

ao banco Requerido, mas negou veemente ter contratado o referido 

cartão, motivo pelo qual, notificou o BANCO BMG S/A, para que 

apresentasse a cópia do contrato assinado, de acordo com os 

documentos acostados na exordial. Asseverou que de abril/2013 a 

junho/2017, já foi debitado do seu rendimento, um montante de R$ 

12.349,63 (doze mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três 

centavos). Requereu assim, por meio de tutela antecipada, a aplicação do 

que prevê o Código de Defesa do Consumidor, sendo consequentemente 

invertido o ônus da prova, bem como, pleiteou ainda, o deferimento da 

liminar para o fim de suspensão das cobranças relativas ao cartão 

questionado. No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a 

declaração de inexistência dos débitos questionados e por fim, a 

condenação da empresa Requerida ao ressarcimento do valor descontado 

indevidamente de seus proventos, bem como, ao pagamento de 

indenização por danos morais, custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial (ID 9166302). Em decisão 

interlocutória (ID 9192644) foram concedidos os benefícios da justiça 

gratuita, e indeferida a tutela de urgência. Após foi determinada a citação 

do Banco Requerido para defesa no prazo legal. Devidamente citado o 

Banco Requerido (ID 21992321), apresentou contestação (ID 22010208) 

acompanhada de documentos, alegando preliminarmente, a prescrição, e 

no mérito, a existência de contrato firmado entre as partes, excludente de 

responsabilidade por fato de terceiro, e no mérito, inexistência de danos 

morais indenizáveis, e por fim, rogou pela improcedência do pleito inicial. 

Instada a parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID 

22823476), impugnando os comprovantes acarreados aos autos e por fim, 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. DECIDO. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas testemunhal. "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo).Registro, inicialmente, que regulares as 

formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da 

relação processual e não há nos autos questões processuais pendentes 

de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições 

da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios 

processuais a ser sanado, razão porque cabível o direto exame de mérito. 

Ademais, impende salientar que a hipótese dos autos versa em tese sobre 

relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo ao fornecedor “a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais 

e coletivos” (art. 6º, inciso VI, do CDC), sob pena de responder, 

independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos danos 

causados aos consumidores (art. 14, do CDC). Importante deixar 

consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC 

deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

Da preliminar de Prescrição Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo banco Requerido, tenho que a prejudicial não merece 

prosperar. Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça 

consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para discutir 

questões contratuais é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil, 

conforme decisão proferida nos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial 1.280.825/SP, julgado em 27.06.2018. Desta forma, não ocorreu a 

prescrição arguida pelo banco requerido. Motivo pelo qual, rejeito a 

prejudicial de mérito, prescrição arguida e passo à analise do mérito. Do 

mérito Inicialmente, verifico que trata-se de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada contra Banco BMG S/A, no qual pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e tutela de urgência para que 

o Requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento; 

Inversão do ônus da prova; Declaração de ilegalidade do empréstimo 

consignado e devolução em dobro das parcelas indevidamente debitadas 

e condenação em indenização por danos morais. Por seu turno, o 

Requerido enfatizou a validade do contrato firmado e refutou o pedido de 

indenização por danos morais. Compulsando os autos, denota-se que a 

parte Autora comprova os descontos do empréstimo realizado com o 

Requerido em sua folha de pagamento e é incisiva em afirmar que não 

realizou qualquer contratação de cartão de crédito. Por sua vez, o 

Requerido alegou que possui contrato devidamente pactuado referente ao 

cartão de crédito consignado nº. 5313.0840.7996.0016, conta cartão nº. 

3101307, sendo liberado o valor de R$ 11.250,00 com reserva de margem 

consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 625,02. É 

sabido que na ação declaratória o autor não tem o ônus de provar a 

inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá 

provar esse fato. De acordo com a defesa do banco Requerida 

(ID22010208), consta apenas, dois comprovantes de Transferência 

Eletrônica (TED) para a conta da Requerente, nos valores de R$ 1.073,00 

e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) especificamente, entretanto, 

não foi acostado nenhum contrato relativo ao cartão objeto da presente 

demanda. Ou seja, o banco não trouxe aos autos o contrato de adesão ao 

cartão, apenas as faturas que comprovam a não utilização do crédito para 

compras. Ademais, de acordo com o confessado pelo Requerido, os 

“saques” realizados com cartão foram supostamente disponibilizados 

diretamente na conta corrente da Requerente, mediante transferência 

eletrônica. Aliás, impende destacar que no que tange à operação relativa 

ao cartão de crédito, é ofertado um limite pré-aprovado para que o cliente 

utilize para compras e saques com o cartão e não disponibilização de 

valores em sua conta corrente. A operação como foi feita à parte 

consumidora tem a características de empréstimo consignado em folha, 

neste ponto, como a Autora informou ter realizado outra operação de 

empréstimo com a instituição bancária ora Ré, esta não logrou êxito em 

comprovar se tal transferência possuía qualquer relação com a 

questionada na presente demanda. Sendo assim, tendo em vista que o réu 

não acostou aos autos o contrato de cartão de crédito, não é imperioso 

reconhecer que o contrato firmado entre as partes não seria de 

empréstimo consignado. Isso porque não há provas de que a Autora 

contratou a aquisição de um cartão de crédito e que somente o valor 

mínimo da fatura seria descontado da sua remuneração e que o 

pagamento do principal (saque autorizado), como realizado, deveria ser 

pago por meio de boleto. E ainda, de acordo com as faturas acostadas 

aos autos, a Requerente jamais utilizou o cartão da modalidade de crédito. 

Dessa forma, a conduta do Requerido é abusiva, o que impõe a 

declaração de inexistência do débito, bem com, a restituição pelos danos 

causados à parte Requerente. Quanto a 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). Vale 

ressaltar que por constatar a abusividade e ausência de transparência da 
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Instituição Financeira como contratação como a do caso concreto resta o 

ato ilícito configurado, bem como o a ação voluntária e o nexo de 

causalidade, além de ser a responsabilidade da parte requerida objetiva. 

Com efeito, o desconto indevido realizado nos vencimentos de a autora 

certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem 

pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. Este e. Tribunal já 

decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de 

razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor 

quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014). O c. STJ, em 

relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como 

pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá 

ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou 

exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 

1376367/PA). A fixação do valor para os danos morais serve apenas para 

desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico 

o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por 

danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser 

irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

Tendo em vista a postura recorrente do requerido em realizar 

contratações como caso concreto e levando-se em conta as 

particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e 

respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos 

morais devem ser arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais). É patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo 

Código de Processo Civil, de modo que declaro a inexistência do contrato 

de cartão de crédito questionado, bem como, CONDENO o Requerido 

BANCO BMG S/A, ao pagamento de Indenização por Danos Morais no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados a partir da citação válida 

e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT e à restituição em dobro, dos 

valores descontados ilegalmente da folha de pagamento da Requerente, 

atualizados desde os descontos pelo INPC. Concedo a tutela de urgência 

para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser 

procedida a suspensão do débito em conta corrente da autora. CONDENO 

o Requerido nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação (CPC, art. 20, § 3°). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025545-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025545-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: BENEDITO LUCAS DE MIRANDA Vistos etc. Homologo 

por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação 

celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do 

CPC. Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos 

limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para 

prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o 

processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta 

sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa 

a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, 

emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma 

acordada, se for o caso. Custas pelas partes, ou como acordado. 

Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022676-23.2017.8.11.0041

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:

BORGES DE LIMA REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022676-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BORGES DE 

LIMA REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de BORGES DE LIMA REPRESENTEÇÕES LTDA. 

Partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte Requerente, 

ter firmado com a parte Requerida, Contrato de Alienação Fiduciária em 

Garantia de Bens Móveis sob n.º 20178387006, em 21/03/2017. Aduziu 

que por força da contemplação da cota consorcial, a parte Requerida 

adquiriu o veículo de Marca TOYOTA, Modelo HILUX CD 4X4 SRV, 

Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: OZY3646, conforme descrito na exordial. 

Relatou ainda, que a parte Requerida deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

(ID nº 9108771). Em decisão interlocutória (ID nº 9113976), foi deferida a 

liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (ID nº 20464174). Devidamente citada a 

parte Requerida (ID nº 2064166), deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa, conforme denota-se da certidão acostada no ID 

nº 23103950, presumindo como verdadeiros os fatos narrados na 

exordial, nos termos do artigo 344, do CPC. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam 

de ser provados por documentos, não se justificando a designação de 

audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 

4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, 

REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de 

julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é 

oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de 

direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos 

aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca 

de todos os aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação 

imediata do pedido, sendo inteiramente dispensável, maior dilação 

probatória para coleta de novos elementos de convicção. Segundo leciona 

Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, 

torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o 

pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, 

dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 

333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367). O cotejo dos autos revela que a parte Requerida mesmo 
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devidamente citada permaneceu silente no prazo assinalado para defesa, 

incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de 

veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do artigo 344, 

do CPC. A revelia do Requerido, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo Autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o Requerente 

quanto aos fatos por ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima, o Requerido tornou-se revel, muito embora exista contra o mesmo a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do Autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo devidamente citado 

restou silente (ID nº 23103950), devendo o feito ser apreciado consoante 

a prova pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação 

que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da Requerida. Pois 

bem, em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado na inicial, que as partes efetivamente 

celebraram contrato de crédito bancário para a aquisição de bem móvel, 

em que a Requerida encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com 

os documentos. Dessa forma, tenho como indiscutível a existência da 

relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da Requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte Ré. Este, advertido das consequências da falta de 

defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com 

isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

I, e 344, ambos do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e 

consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na 

inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a 

parte Requerida BORGES DE LIMA REPRESENTAÇÕES LTDA, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

CPC. No mais, promova-se a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007780-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L J ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007780-38.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: L J ESPIRITO SANTO Vistos etc. A parte autora, BANCO 

BRADESCO, ingressou com a presente demanda, não manifestando no 

feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, 

conforme certificado nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Houve a intimação para dar seguimento ao 

feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado 

sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, 

que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente 

da advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não está 

interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando 

o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo 

não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto 

que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob 

pena de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037109-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SANTOS SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1037109-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELENO SANTOS 

SAMPAIO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. HELENO SANTOS 

SAMPAIO devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente Ação 

Revisional c/c Danos Morais, em face de OMNI FINANCEIRA S.A. pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificado, pretendendo o que 

segue. Narra a parte Autora que possui junto ao Banco Requerido um 

contrato de empréstimo no valor de R$ 30.085,44 (trinta mil e oitenta e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos) firmado maio de 2017, a ser 

pago em 44 (quarenta e quatro) parcelas de R$ 626,78 (seiscentos e vinte 

e seis reais e setenta e oito centavos). Aduziu sobre a abusividade da 

taxa de juros acima da taxa média praticada no mercado e a possibilidade 

da revisão do contrato neste sentido para fixar os juros em 1,83% ao mês 

e compensando os valores já adimplidos. Por estas razões, pleiteia a 

concessão da benesse da justiça gratuita. No mérito, requereu a 

procedência dos pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros 

aplicados, bem como que seja determinada a compensação entres os 

valores adimplidos, com a repetição de indébito do montante pago a maior 

e condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral. Com a 

inicial vieram os documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória 

(ID 16209516) foi concedida a benesse da gratuidade da justiça e 

ordenada a citação para defesa no prazo legal. Foi apresentada 

contestação no ID 17269448 pelo requerido, arguindo preliminarmente a 

ausência dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da 

justiça e a inépcia da inicial nos termos do art. 330, § 2º do CPC. No mérito, 

alegou a validade do pacto firmado entre as partes e a ausência de 

abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, e, 

assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação no ID 19765913 ratificando os 

pedidos iniciais. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo artigos 355, I e II, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 
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favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O 

julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, 

justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o 

Requerido na peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios 

da assistência judiciaria gratuita, entretanto, suscita que o mesmo não 

preenche os requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de 

gratuidade judiciária formulado pelo Autor na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, para a 

obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo 

interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe permita 

arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO 

DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as 

consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, 

pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade 

para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, 

mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da 

alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário 

competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que 

incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação 

fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de 

incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de 

necessidade. Precedentes” (RE nº 245.646-AgR/RN, Relator o Ministro 

Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/2/09). “CONSTITUCIONAL. 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico o 

entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica 

gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua 

situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua 

manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental 

improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o Min. Ricardo 

Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A 

garantia do art. 5º, LXXIV - assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência 

judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para 

obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que 

a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, 

ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado 

o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido” 

(RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 

de 28/2/97). Nesta trilha, o Requerido, não comprovou nos autos que o 

Autor beneficiário da AJG, não faz jus a da gratuidade concedida, ou 

houve alteração em suas condições econômicas que justificassem o 

referido pleito. Inacolho o pedido neste particular aspecto. Preliminar de 

Inépcia da Inicial Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da 

petição inicial, pela inobservância do disposto no art. 330, § 2º, do CPC. 

Com efeito, a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais 

que pretende controverter, além de ter quantificado, mediante memória de 

cálculo (ID 16193901), o valor do débito que entende como incontroverso, 

satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 320 e 330, § 2º, do CPC. 

Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial. Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

Da Inversão do Ônus da Prova Destaca-se que o ônus imposto ao Réu de 

provar a ocorrência de fato positivo que extinga, impeça ou altere o direito 

da Empresa Autora decorre da chamada distribuição dinâmica, e lógica, do 

ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado 

fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo. 

Logo, se a Empresa Autora da demanda vem a juízo vindicar a revisão do 

contrato, àquele que alega a inexistência de onerosidade e abusividade 

passa a incumbir o dever de comprovar o fato positivo, isto é, a regular 

incidência dos encargos. Portanto, esse ônus do Réu em provar o fato 

positivo capaz de desconstituir as alegações do autor pode ser fruto tanto 

da inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC quanto de uma 

incumbência lógica que nasce com a angularização do processo, em 

decorrência da própria norma do inciso II do artigo 373 do CPC, a partir do 

momento em que o demandante afirma a existência de onerosidade e 

abusividade de contratos pactuados entre as partes litigantes. Dos Juros 

Remuneratórios Reclama o Autor da excessividade na cobrança de juros 

remuneratórios pelo Banco Requerido, mas as cláusulas contratuais 

referentes às taxas de juros estão em perfeita consonância com os 

julgados reiterados e até sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A jurisprudência 

pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações 

realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 

orientação consolidada pela Súmula 596, do STF. Não se presume como 

abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano, nem deve 

ser aplicada a exceção da taxa média mensal apurada pelo BACEN 

quando se está diante do Contrato onde constam com clareza meridiana 

as taxas de juros aplicadas ao financiamento bancário, eis que essa 

solução somente deve ser adotada quando não se pode ter acesso ao 

Contrato original, o que não é o caso sub exame. Neste ponto, convém 

lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a 

abusividade”. Verifica-se que no contrato sub judice fora pactuada a taxa 

de 4,32% ao mês. Portanto, não podem ser reputados excessivo frente às 

taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, 

embora superiores à taxa almejada pelo Autor. Logo, não procede o 

pedido do Autor, no tópico. Da Repetição do Indébito Sem razão o Autor 

quando pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque 

eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma 

simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição 

financeira não foi comprovada. Por sua vez, fica inviável a revisão 

contratual, como a repetição de indébito ou compensação, considerando 

que não foi observado que o Autor pagou valores maiores que os 

devidos, sendo que os encargos contratados possuem previsão legal e 

inexistem demonstração de quem tenha pago algum valor ilegal ou 

abusivo. Do Dano Moral Quanto ao dano moral por constrangimento e 

desgaste emocional em que supostamente a Requerente suportou e que 

em tese geraria o dano moral indenizável, não vislumbro acolhimento, pois 

ao meu entendimento, não restou configurado a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da Autora, requisitos 

para concessão da indenização moral. Sem dúvida, entre as várias 

categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, lembrando-se 

que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação da 

personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, ou 

seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver respeito 

a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como 

sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito 

em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo 

aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua 

Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste 

amparo jurídico, acerca da indenização por danos morais, necessária a 
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existência de prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a 

demonstração de ação ou omissão do agente, existência de dano e nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Então, pelas 

razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano 

moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à imagem da 

Autora. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem gerar 

desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos geradores de 

dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou à imagem da 

pessoa. O constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos 

danos morais não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado 

cabalmente é a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de 

ordem moral, pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a 

inquietude espiritual que autoriza a indenização em referência. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em dano moral 

indenizável. Por fim, diante de todo o explanado, constato que os 

contratos entabulados entre as partes são claros, foram assinados e 

preenchem o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de 

Defesa do Consumidor. Os encargos estão previstos nos aludidos pactos 

e, ainda que se tratem de contrato de adesão, encontra-se formalmente 

em ordem. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais 

do Autor, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais 

impugnados. CONDENO o Autor HELENO SANTOS SAMPAIO ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027959-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOVIRGE RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1027959-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DOVIRGE RIBEIRO 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BMG S/A Vistos, etc. DOVIRGE RIBEIRO 

BATISTA devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de Indébito e 

Danos Morais contra Banco BANCO BMG S.A.. Preliminarmente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que é servidor 

público municipal e lhe foi ofertado empréstimo consignado no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), sendo que a parte aceito pela parte Autora 

acreditando estar firmando um contrato de mútuo com o banco, quando na 

verdade a relação jurídica firmada era de cartão de crédito. Aduziu que 

ainda fora realizado mais um depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) em 

sua conta corrente sem sua autorização. Afirmou que não foi informado 

que seria descontado apenas o mínimo em sua folha de pagamento e que 

ainda teria que pagar uma fatura à parte, asseverando que nunca recebeu 

o referido cartão, bem como as faturas mensais em sua residência. 

Requereu, ainda, a concessão da tutela antecipada para o requerido se 

abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. Por fim, pugnou 

pela repetição de indébito dos valores descontados indevidamente e a 

condenação da instituição bancária em danos morais. Os benefícios da 

justiça gratuita foram deferidos. Todavia, a tutela de urgência foi indeferida 

(ID 10084215). Em resposta de ID 11844655, o requerido apresentou 

contestação, fez uma síntese da demanda e arguiu preliminarmente a 

inépcia da inicial. No mérito, informou que as partes celebraram a 

contratação de Cartão BMG CARD nº 5313.0843.5960.6023, no qual o 

autor apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou 

que o autor utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saques nos 

meses de janeiro/2012 e março/2013 e compras nos meses de outubro e 

dezembro/2014, abril, agosto e setembro/2015, março e dezembro/2016 e 

de fevereiro/2017 a janeiro/2018, conforme extratos das faturas 

colacionados junto as peças defensivas. Impugnou o pleito de indenização 

por danos morais visto que não configurado os requisitos para a 

responsabilidade civil bem como refutou a repetição do indébito em dobro. 

Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 16510793 ratificando a tese inicial e 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de 

Declação de inexistência de débito c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S.A. no qual o autor pretende a concessão da 

tutela de urgência para suspensão dos descontos no salário do 

requerente; repetição do indébito; inversão do ônus da prova e 

condenação por dano moral. Por seu turno, o requerido informou sobre a 

legalidade da contratação do cartão de crédito e rebateu todas as teses 

da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas 

para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. 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. Preliminar 

de Inépcia da Inicial A inépcia da petição inicial levantada pelo Requerido 

não prospera, pois conforme se depreende dos fatos narrados na inicial 

sobre a validade da contratação de cartão de crédito, uma vez que a 

modalidade de contratação fora diversa. Ademais, ao contrário do alegado 

pela parte Requerida, a Autora colacionou junto a exordial diversos 

holerites que comprovam os descontos em folha de pagamento referente 

ao cartão BMG objeto da presente lide. Desta forma, presentes os 

requisitos da petição inicial. Registra-se, ainda, que todos os pedidos 

formulados são juridicamente possíveis e o interesse de agir é evidente 

pelo próprio teor da própria contestação apresentada. Assim, rejeita-se a 

alegada inépcia da inicial, porquanto não se verifica qualquer das 

hipóteses descritas no artigo 330, § 1º e incisos, do CPC. Do Mérito 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 118844722 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos nos IDs 11844733 a 

11844739 que a parte Autora utilizou o cartão para a realização de saque 

em dinheiro nos meses de janeiro/2012 e março/2013, bem como efetuou 

compras nos meses de outubro e dezembro/2014, abril, agosto e 

setembro/2015, março e dezembro/2016 e de fevereiro/2017 a 

janeiro/2018. O autor contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o 

serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não 

trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização 

nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar saques e compras a parte autora deverá realizar o 

pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes foi 

preenchido o campo cartão BMG Card e não a opção empréstimo 

consignado. Destarte, não há como anular ou rescindir o contrato de 

cartão de crédito validamente firmado como pretendido na inicial. Assim, 

improcedente o pleito. DO DANO MORAL Do mesmo modo, conclui-se que 

a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, 

sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, 

pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. 

Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um 
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ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Outrossim, não há que 

falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores pagos 

indevidamente. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo IMPROCEDENTE a presente Ação com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo o contrato 

firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte Autora 

DOVIRGE RIBEIRO BATISTA ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE SANTOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037205-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GRAZIELE SANTOS LOPES DA 

SILVA Vistos etc. A parte autora, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, 

resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção. 

Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, conforme 

certificado nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado 

além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso 

processual. Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se 

manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar 

continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe 

impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da 

advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não está interessada 

no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo 

à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo não pode 

ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi 

determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018425-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. MATIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018425-93.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: N. MATIAS - ME Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023802-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DPLAC MATO GROSSO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1023802-45.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DPLAC MATO GROSSO LTDA - EPP Vistos etc. Nos termos 

do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e 

ainda, reputando o contrato objeto da ação como título executivo, diante da 

não localização do Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o 

pedido do Credor (ID 25766463) para determinar que o presente feito seja 

processado como Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, 

anotando-se seu processamento como processo executivo no Sistema 

PJE. EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do 

art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007038-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEONIDIO LEITE GARCIA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007038-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ANTONIO LEONIDIO LEITE GARCIA Vistos etc. Homologo por sentença, 

para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as 

partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo 

com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que 

a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 364 de 714



transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043802-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ED MAIK RONDIS LEITE (AUTOR(A))

MARIA IZABEL RONDIS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043802-61.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ED MAIK RONDIS LEITE ESPÓLIO: 

MARIA IZABEL RONDIS REU: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA., ITAU SEGUROS S/A Vistos etc. Homologo por sentença, para que 

produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, 

atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a 

homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001020-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ APARECIDA GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM (EXECUTADO)

MARIA FRANCISCA EULALIA BRANDAO BRANT (EXECUTADO)

NEWTON CESAR BRANT JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001020-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: NEWTON CESAR BRANT JARDIM, BEATRIZ APARECIDA 

GOMES SILVEIRA BRANT JARDIM, MARIA FRANCISCA EULALIA 

BRANDAO BRANT Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza 

os efeitos pertinentes, a transação celebrada entre as partes, 

atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com 

resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a 

homologação do presente acordo terá efeito nos limites da lide e das 

questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar terceiros, 

especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 

4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de título para 

transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de escritura pública, 

ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e requisitos para tal 

fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o caso. Custas pelas 

partes, ou como acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. 

C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002886-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1002886-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LEEY CESARINA DA COSTA 

SANTOS Vistos. Trata-se de Execução onde o Devedor LEEY CESARINA 

DA COSTA SANTOS cumpriu a obrigação consoante noticiado nos autos. 

Considerando a satisfação integral do débito pelo devedor, nos termos do 

art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Arquivem-se 

imediatamente os autos. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051789-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051789-51.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CICERO GOMES DA SILVA Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação celebrada 

entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do CPC. 

Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos limites da 

lide e das questões decididas, não surtindo efeito para prejudicar 

terceiros, especialmente credores, que não integraram o processo (CPC, 

arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta sentença não serve de 

título para transferência de imóveis e não dispensa a lavratura de 

escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, emolumentos e 

requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na forma acordada, se for o 

caso. Custas pelas partes, ou como acordado. Arquive-se o processo 

definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021609-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ROGERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021609-57.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALLAN ROGERIO DOS SANTOS Vistos etc. A parte autora 
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manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. 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. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 24 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013022-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1013022-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RICARDO DE SOUZA RAMOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, proposta por AYMORE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, instituição financeira de 

direito privado, em desfavor de RICARDO DE SOUZA RAMOS. Partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte Requerente, ter 

firmado com a parte Requerida, Cédula de Crédito Bancário sob n.º 

288824962, em 03/12/2014, para aquisição de bem móvel, do veículo de 

Marca FORD, Modelo KA 1.5 16V 5P, Ano/Modelo: 2014/2014, Placa: QBR 

8468, conforme descrito na exordial. Relatou ainda, que a parte Requerida 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Anexou documentos com a inicial (ID nº 1652848). Em decisão 

interlocutória (ID nº 1974752), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do Autor (ID 

nº 28753953). Devidamente citada a parte Requerida (ID nº 28753953), 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa, conforme 

denota-se da certidão acostada no ID nº 30594007, presumindo como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial, nos termos do artigo 344, do 

CPC. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que a parte 

Requerida mesmo devidamente citada permaneceu silente no prazo 

assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. A revelia do Requerido, como se 

sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor 

na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do 

Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o Requerente quanto aos fatos por 

ele alegados. "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito" 

(RTFR 159/73). Conforme analisado acima, o Requerido tornou-se revel, 

muito embora exista contra o mesmo a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. Neste contexto, sopesada a postulação do Autor, não se 

tem por desnecessária a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo 

devidamente citado restou silente (ID nº 30594007), devendo o feito ser 

apreciado consoante a prova pré-constituída constante nos autos, 

retratada na documentação que instruiu a inicial e somada à conduta 

indiferente do Requerido. Pois bem, em contemplação aos documentos 

apresentados com a exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento 

seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato acostado na 

inicial, que as partes efetivamente celebraram contrato de crédito bancário 

para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido encontra-se 

inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos. Dessa forma, 

tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, 

ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação da parte Ré. Este, 

advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada 

arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual 

(CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do CPC, cumulada 

com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o Requerido RICARDO DE 

SOUZA RAMOS, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC. No mais, promova-se a baixa do gravame 

que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016539-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1016539-59.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Vistos etc. A parte Autora 

deixou de atender a determinação para promover o regular andamento 

processual do feito quando intimada, conforme certidão acostada (ID 

30154663). É o relatório. Decido. A falta de interesse da parte Autora é 

notória. Diligenciou-se com êxito sua intimação (ID 28114277), mas não 
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houve o atendimento da conclamação a promover o andamento 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, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035330-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035330-71.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036404-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLINA BORGES DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

10336404-63.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo 

de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008802-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIRIO ECHEVERRIA PLEUTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008802-97.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048038-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE A CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1048038-56.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003895-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PIRES CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003895-45.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição 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, 23 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022582-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022582-12.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - IAC Comercio de 

Alimentos Ltda - CNPJ nº 00.712.399/0002-14. - Jose Carlos Wagner - CPF 

nº 009.808.418-60. - Elizabeth Marques Wagner - CPF nº 241.415.691-00. 
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Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031493-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA BUENO FANAIA PEREIRA (EXECUTADO)

SALOMAO NEVES BOTELHO (EXECUTADO)

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031493-76.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Por analogia, defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Imppacto Produtos e 

Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 09.599.460/0001-52. - Salomao Neves 

Botelho - CPF nº 046.431.521-25. - Milena Bueno Fanaia Pereira - CPF nº 

703.827.781-20. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002126-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. RIBEIRO NOVAIS - ME (REU)

MARCIO WILIAN FIDELIS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002126-07.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Por analogia, defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos requeridos pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - J. Ribeiro Novais - ME 

- CNPJ nº 17.003.994/0001-00. - Marcio Wilian Fidelis de Souza - CPF nº 

843.561.201-59. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022487-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte REQUERIDA para manifestar nos 

autos, no prazo 05 ( cinco) dias obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, quanto a manifestação do 

Sr. Perito referente a impugnação encartada aos autos, sob pena de 

concordância quanto ao seu conteúdo, após com ou sem manifestação 

deverão os autos serem conclusos para determinar o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032422-12.2017.8.11.0041

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:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017948-36.2017.8.11.0041

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:

WALTER KAZUO NAKANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art.485 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013083-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA CONCEICAO PEDRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 368 de 714



de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1056175-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MALHEIROS NETO (REQUERENTE)

SAMARA DIB SAID YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar as partes interessadas para promover o pagamento dos 

Emolumentos solicitados no Ofício nº 115/JE/2020 consubstanciados na 

quantia de R$ 14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos) no prazo 

legal, a fim de promover a baixa da averbação na matricula 55.732 do RGI 

do 6º Ofício desta Capital.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027268-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA SCHAER (EXECUTADO)

FB COMERCIO DE REFEICOES EIRELI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos requer de 

dilação de prazo cujo o lapso temporal já decorreu há um determinado 

tempo, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249, bem como impossibilidade a descida de Mandados à Central de 

Mandados e encaminhamento de Cartas ao setor de expedientes nesse 

período, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029282-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON (REU)

MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON (REU)

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para encartar aos autos a publicação do Edital 

nos termos e prazos definidos em lei, no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038866-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARA DA SILVA SANTOS - ME (REU)

LEONARA DA SILVA SANTOS (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista não se tratar de réu revel nos termos do Art.346 

do CPC, bem como a parte requerida não ter constituído advogado nestes 

autos apesar de ciente da presente demanda, impossível se faz a 

expedição da certidão de trânsito em julgado, desta feita necessário se 

faz a intimação da parte requerida por carta, contudo verifico não constar 

endereço atualizado da mesma na minuta de acordo ID19646277, bem 

como consta a devolução de correspondência no ID 18924158, assim 

sendo impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, a fim de dar o devido prosseguimento aos feito, , sob 

pena de desinteresse no prosseguimento da ação, nos termos do Art. 485 

do CPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020118-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L GALVAO NETO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURDES MARQUES DE CARVALHO GALVAO (EXECUTADO)

VIRISSIMO LOPES GALVAO NETO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça a fim de cumprir o 

Mandado de Penhora, em conformidade com a Portaria 002/2017, sendo 

que o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual 

consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249, bem como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de 

mandados no referido período, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010323-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos requerendo o que de direito, no prazo legal,obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art.485 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031213-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (EXECUTADO)

SAMIR KEHDI (EXECUTADO)

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, 

quanto a certificação do decurso ora realizada, requerendo o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021764-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIVALDO ROSARIO NUNES RONDON (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016443-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA SCHMITZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002041-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI CARLOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art.485 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016098-78.2016.8.11.0041

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:

FLAVIA CABRAL COSTA (EXECUTADO)

F C OPTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

 

CERTID]AO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 04/02/2020) requer de dilação de prazo, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora 

para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017239-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NEGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID 13826259 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032806-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032806-38.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado, com certidão de trânsito em julgado junto ao ID 

28932247. Para tanto, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo, fazendo constar como ação em fase de 

Cumprimento de Sentença. II – Diante das manifestações e divergências 

dos cálculos e valores a serem executados, de ID’s 29703183 – Banco e 

30178510 a 30178514 – Vitorina, remetam-se os autos ao Contador 

Judicial para a liquidação de sentença, nos parâmetros da sentença de ID 

20684-781 e acórdão de ID 28932245, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo 

o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018486-46.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE APARECIDA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018486-46.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GLEICE APARECIDA SILVEIRA 

Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido constante de ID 26067837, 

desentranhe-se o mandado de busca e apreensão do veículo e citação do 

réu, para cumprimento no endereço indicado junto ao ID 26067837 – 

pág.01, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. II 

– Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – Autorizo a utilização de 

reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. 

Ressaltando que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado, encontra-se junto ao ID 26068157. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007374-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007374-17.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se decisão 

final nos autos da ação Revisional de n. 1013412-45.2018 que tramita 

perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, para que não ocorra 

prejuízo à nenhuma das partes, bem como por afetar o julgamento da 

presente ação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034426-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEAL AKATSUKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034426-22.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

Id 28497067, tendo em vista que já houve consulta junto ao sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), conforme despacho de Id 17190560. II - 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este 

juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Defiro a consulta 

dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema Bacenjud (Banco 

Central), e para tanto, procedo à consulta: - Ronaldo Leal Akatsuka - CPF 

nº 458.423.961-49. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026699-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026699-41.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047924-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RENATA IEDA (EMBARGANTE)

CRISTIANE MARIA IEDA (EMBARGANTE)

CRISTINA MARIA IEDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA OAB - PR20747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047924-20.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Cumpra-se o item III da 

decisão de ID 25445756, COM URGÊNCIA. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020597-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA PAULA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020597-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 
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dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Lidia Paula Costa - CPF nº 

023.088.461-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013697-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA FINATO GIONGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013697-67.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044515-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO LEITE OAB - MT27059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044515-36.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Não há medidas 

urgentes a serem apreciados nestes autos, até o presente momento, 

aguarde-se na Secretaria o julgamento do Conflito de Competência 

suscitado nestes autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037484-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ALVES DE ALBUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037484-62.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007634-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. NASCIMENTO & 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 DESPACHO 

Processo: 1007634-60.2019.8.11.0041. Vistos etc. Diante da notícia de 

descumprimento do acordo extrajudicial, celebrado entre as partes, 

constante da petição de Id 29196743, prossiga-se com o andamento do 

feito. Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, manifestando-se acerca da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça que aporta aos autos no Id 19729885, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022100-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022100-93.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro em parte o 

pedido de ID 28224719. Suspendo o feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, com fulcro no artigo 313, II do CPC, pois a suspensão do 

andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a 

lide, avolumando a quantidade de processos na secretaria. Decorrido o 

referido prazo, independente de novo despacho, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009988-92.2018.8.11.0041

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:

JOSE BENEDITO DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009988-92.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

restrição de circulação/bloqueio do veículo junto ao Detran e Polícia 

Federal, contido na petição de Id 28677747. Com efeito, já existe 

averbação decorrente averbação decorrente da alienação fiduciária, que 

por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem 

objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 

de CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com a requerida, não 
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há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial da circulação do bem ou de emissão do licenciamento do 

bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação 

da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa 

que já alienara fiduciariamente em garantia. II – Intime-se o banco 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 24 de março de 2020 Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001862-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

REQUERIDA/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão 

judicial de ID 5601204. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal, 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 

e 249

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018896-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise aos autos aferi que trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial contendo litisconsórcio 

passivo, sendo a parte: NELSON HIROSHI KIKUTA devidamente citada, e 

consta nos autos a informação do falecimento da parte: HIROMI KIKUDA, 

intimada a parte autora a regularizar o pólo passivo da demanda conforme 

decisão judicial de ID 18704736, a parte autora pediu suspensão do feito 

em face a este executado, feito tal indeferido na Decisão de ID 23961299 

e novamente intimado para realizar o feito no item II da decisão de ID 

27889708 silenciado-se quanto a esta determinação na petição de ID 

28337876, assim sendo bem como a parte executada não constituiu 

advogado portanto ainda não foi intimado da penhora para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil., desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, sob pena de certificação do decurso de prazo e 

conclusão dos autos no estado em que se encontra

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024328-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 , sob 

pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art.485 

do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023998-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023998-15.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado junto ao ID 24468057. 

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Margarida Roberto de Moraes, e como executado: Crefisa S/A 

– Crédito, Financiamento e Investimento. II – Assim, intime-se o Banco 

executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 do CPC. Ressalto que 

a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 20% 

(vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente 

incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor para 

cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de seu 

advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. III 

– Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do Banco executado. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046809-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALENE MARIA PAESE STROGULSKI (REQUERENTE)

JOAO VALDENIR DA SILVA STROGULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1046809-61.2019.8.11.0041 Decisão interlocutória Vistos etc. I – 

Proceda-se à alteração na capa dos autos, junto ao sistema PJE, fazendo 

constar como Ação em fase de Cumprimento de Sentença. II – Trata-se de 

Execução/Cumprimento de Sentença proferida pela 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Distrito Federal em ação civil pública promovida pelo 

MPF de Brasília, sendo exaurida, naquele julgamento, toda a matéria 

pertinente ao direito bancário, não restando mais qualquer questão 

regulamentada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) a ser dirimida, pois 

apenas serão apreciados os fatos que constituem o direito já garantido 

pela sentença proferida nos autos originários. Desta sorte, entendo que 

as Varas Especializadas em Direito Bancário não são competentes para 

procederem a tais execuções e/ou liquidações, uma vez que, como 

demonstrado, não há mais qualquer matéria de cunho bancário a ser 

discutida nestes autos. Tal entendimento encontra-se solidificado com a 

decisão, proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 

112082/2012, que ao solucionar o conflito entre o Juízo da 6ª Vara Cível e 

o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, ambos desta 

Comarca, entendeu por bem atribuir a competência à vara de feitos gerais, 

resultando o julgado na emissão da primeira Súmula deste E. Sodalício, 

segundo o qual “O ajuizamento da execução individual somente no juízo 

em que foi proferida a sentença transitada em julgado, em razão do 

número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de 

consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e 

inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa 

administração da Justiça”. Da mesma sorte, o posicionamento fixado tanto 

pela 1ª como também pela 2ª Turma de Câmaras Reunidas de Direito 

Privado do Colendo Tribunal de Justiça deste Estado, solidificando o 

posicionamento de se tratar de matéria de competência das Varas Cíveis 

de Feitos Gerais: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇAO DAS 

DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA PLANO VERÃO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - CONFLITO IMPROCEDENTE. Não 

estando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1º, § 1º, do 

Provimento nº 04/2008/CM, é de ser reconhecida a competência das 

Varas Cíveis para o processamento das ações de cumprimento de 

sentença que tratam de expurgos inflacionários do Plano Verão”. (TJMT - 

CC, 81090/2012, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Data do Julgamento 18/02/2013, Data da publicação no DJE 22/02/2013). 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA NO FORO DIVERSO DO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE 

CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE EM HOMENAGEM AO INTERESSE 

PÚBLICO NA BOA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - CONFLITO NEGATIVO 

IMPROCEDENTE. A competência para processamento do Cumprimento de 

Sentença extraído da Ação Civil Pública nº 2281/2008, que tratou de 

expurgos inflacionários aplicados nas cadernetas de poupança, há que 

ser definida pelo critério da livre distribuição, em homenagem ao interesse 

público na boa administração da justiça, sob pena de inviabilizar a 

prestação jurisdicional com o congestionamento do órgão prolator da 

sentença de conhecimento.” (TJMT - CC, 40813/2012, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 02/08/2012, Data da publicação 

no DJE 28/08/2012). Isso posto, reconheço e declaro a incompetência 

deste Juízo para continuar processando esta demanda, e SUSCITO 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se depreende os 

termos do inciso II e o caput do artigo 66 do Código de Processo Civil, 

determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do 

Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de março 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042557-49.2018.8.11.0041

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:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-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: 

1042557-49.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado, Id 23756266, com trânsito em julgado, certidão 

de Id 26374964. II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos 

honorários de sucumbência constante da petição de Id. 28016892. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Rosângela da Rosa Corrêa e como 

executado: Alexandre Mazzer Cardoso. III – Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005115-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005115-15.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, constato a propositura de outra ação de Execução 

quanto ao segundo contrato de n. 644449 – aqui também indicado e 

discutido pelo embargante, processo este de n. 1020415-51.2018, e foram 

apresentados Embargos à Execução de n. 1029046-81.2018, que tramitam 

perante à 2ª Vara Especializada de Direito Bancário. Estes mencionados 

Embargos foram sentenciados com a procedência dos mesmos e extinção 

da execução, estando em fase recursal. Desta forma, posto que afeta o 

julgamento dos presentes Embargos à Execução, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, tragam aos autos cópia integral da 

sentença e posteriores julgados proferidos junto à ação de n. 

1029046-81.2018. Cumpra-se. Intimem-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036074-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036074-66.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Converto 

o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a realização de 

prova pericial no contrato e extratos, mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito. Assim, em consonância com o disposto no art. 432, 

caput, do CPC, e determino a realização de perícia contábil. Para sua 

realização, nomeio como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE 

OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, 

Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 

9227-5932, devendo ambas as partes arcarem com os honorários 

periciais, 50% para cada, conforme artigo 95, caput, do CPC, ainda tendo 

em vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, 

intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem 

assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002602-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W R UEMURA FERNANDES - 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: 1002602-40.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda com o pagamento das custas iniciais de distribuição e 

diligência de Id’s 28702837 - pág. 1 e 28702836 - pág. 1. II - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o valor dado à 

causa, visto que é diverso do valor integral devido pela requerida de R$ 

58.088,16, conforme próprio extrato de débito de Id 28279122. Ressalto 

que a requerida será oportunizada a purga da mora do valor do débito em 

aberto dado à causa pelo requerente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056118-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056118-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 28240140 - pág. 2. 2. Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028925-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS CALIA BOSCOLO (EXECUTADO)

PAULO CESAR BOSCOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-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: 

1028925-87.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido das partes, contido nas petições do banco exequente, Id 25344407 

e dos executados, de Id 21077595, referente ao pedido de suspensão da 

exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional até o 

cumprimento integral do plano de recuperação judicial homologado. Com 

efeito, por analogia, conforme se extrai do artigo 49, do inciso III do artigo 

52 c/c § 4º do artigo 6º, todos da Lei 11.101/2005, é perfeitamente 

possível a suspensão do presente feito. Ademais, verifico da decisão de 

Id 21077611, proferida pelo Juízo da recuperação judicial que houve 

homologação do plano de recuperação judicial. Todavia, da referida 

decisão abstrai-se que com a aprovação do plano sejam extintas apenas 

contra a recuperanda, entretanto, não atingindo os direitos creditícios que 

os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso. Portanto, deve-se aguardar o pagamento integral 

do plano de recuperação judicial, a fim de extinguir-se a presente ação. 

Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo do plano de 

recuperação judicial homologado(Ata de Assembleia contida no Id 

21077616, para pagamento em 73 parcelas). Aguarde-se na Secretaria o 

decurso do prazo de suspensão. Decorrido o prazo do plano de 

recuperação judicial homologado, devem as partes impulsionar o feito, 

requerendo o que de direito, informando o cumprimento ou não da 

recuperação judicial. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 23 de março 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021902-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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:
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PAMELA E SILVA SILVERIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021902-90.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 27287002, defiro o pedido de Id 28125346. 

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030225-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI DIAS GOMES (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: 1030225-16.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial quanto ao contrato de Id 22960667. II - Defiro a 

emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de distribuição e 

diligência de Id’s 22960668 - pág. 2 e 22960669 - pág. 2. III - Defiro o 

pedido constante de Id 27243506 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias, 

para o requerente comprovar a mora da requerida, sob pena de extinção 

da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a 

propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023734-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023734-90.2019.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença Embargante: 

Luciano Medeiros Crivellente Embargado: Banco Bradesco Financiamentos 

S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao 

ID 28525062 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto 

ao ID 27923934, pleiteando o acolhimento destes, recebendo e aplicando o 

efeito infringente à modificação da decisão terminativa e prosseguimento 

no cumprimento de sentença. Atendendo ao comando do art. 1.024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do 

cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. 

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 

jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Ainda, ressalto que foi devidamente intimado o exequente 

para comprovar a existência de título executivo, e este não o fez, o que 

ocasionou na referida sentença. Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044349-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (REU)

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1044349-38.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 28799945, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 24614189, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 29956252. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 

do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista 

que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 

257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042987-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

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:

JOZINETE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042987-98.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença Embargante: 

Banco Bradesco S/a Embargado: Jozinete da Silva Costa Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 26108065 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao ID 

22252876, pleiteando o acolhimento destes, sendo extinta a ação pela 

homologação da transação pelo artigo 487, III, “b”, ou a suspensão da 

ação nos termos do artigo 922, caput, ambos do CPC. Atendendo ao 

comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 
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seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Ainda, não há como serem proferidas duas 

sentenças de mérito na mesma ação, junto ao ID 20282396 já havia sido 

homologada a transação com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, com o 

trânsito em julgado de ID 22211447. Neste sentido pleiteou o próprio 

exequente o cumprimento de sentença junto ao ID 20787175, assim 

prosseguia a demanda como cumprimento de sentença, e apenas neste 

sentido essa poderia ser extinta de acordo com seu pleito. Isto posto 

recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos 

opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033675-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033675-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SALOMAO ANTONIO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida 

por Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em face de Salomão 

Antônio da Silva do bem descrito na inicial. Apesar de deferida a liminar de 

busca e apreensão o veículo não foi encontrado. Por conseguinte, o 

Banco autor requereu a execução do contrato de alienação fiduciária, com 

fundamento nos artigos 778, 783, e 784, inc. V, do CPC (ID's 280602403 e 

28602404). É o relatório. Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que 

estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza 

textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado, a escolha do credor fiduciário a conversão do pedido de 

busca e apreensão em ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: 

“Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução. ” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes 

julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM 

AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao 

credor, diante da não localização do bem alienado, a possibilidade de 

requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 2. 

Não localizado o bem e presente nos autos o instrumento contratual 

assinado pelo devedor e por duas testemunhas, mostra-se viável a 

conversão em ação executiva, meio através do qual haveria a satisfação 

do crédito. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão n. 567327, 

20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, 

julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86) ” “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A conversão da ação de busca 

e apreensão em execução por quantia certa privilegia os princípios da 

celeridade e da economia processual. (TJDFT - Acórdão n. 502178, 

20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado 

em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112) ” Além disso, o contrato (ID 

22203489) está assinado pelo devedor preenchendo os requisitos do 

artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de planilha do 

débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos termos do 

art. 5º do DL 911/69. II – Passa a causa a ter o valor de R$ 49.641,09 

(quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos). 

Desta feita, proceda-se a Secretaria as retificações devidas, alterando o 

tipo de ação e valor da causa no sistema. III – Ante a alteração do valor 

dado à causa, intime-se o exequente para comprovar o pagamento da 

complementação débito, de forma que somando-se o valores pagos, atinja 

o valor dado à causa, no prazo de 05 (cinco) dias. IV – Após o 

cumprimento dos itens anteriores, cite-se o executado, no endereço 

indicado junto ao ID 28602403 – pág. 01, letra “a”, via postal (com AR) 

para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando 

do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do Código de Processo Civil. 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. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do 

artigo 827, do Código de Processo Civil. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 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. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007376-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AMARAL DE ARAUJO (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007376-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR, FELIPE AMARAL DE 

ARAUJO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Cumpra a Secretaria a 

determinação proferida na decisão constante de ID 27849091, item I, 

promovendo ao desentranhamento do mandado de citação para nova 

tentativa de cumprimento, objetivando a citação do executado Felipe 

Amaral de Araújo, com urgência. II – Diante da manifestação do exequente 

28649774, informando o desinteresse pela penhora realizada junto ID 

21949737, determino a baixa da penhora recaída no bem indicado 

conforme auto de penhora e depósito constante de ID 21949737. Assim, 

dê-se ciência ao executado Almir Lopes de Araújo Junior. III – A fim de que 

o Juízo possa analisar o pedido de penhora online na conta do executado 

Almir Lopes de Araújo Júnior junto ao ID 28649774, intime-se o exequente 

para trazer aos autos o valor do débito atualizado, tendo em vista que a 

última atualização ocorreu em janeiro/2019, no prazo de 10 (dez) dias. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-30.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000307-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: FERNANDO RIBEIRO FERNANDES Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas 

judiciais e taxa judiciária, ID’s 28082895 e 28082896. II – Entretanto, 

compulsando detidamente os autos verifico que os extratos das faturas 

bancárias que fundamentam a presente ação, indicados junto aos ID’s 

27786927 (cartão n. 4532.xxxx xxxx.8777), e 27786927 – pág. 09 (cartão 

n. 4532.xxxx xxxx.5904), divergem dos dados informados na petição 

inicial (cartão n. 4532.xxxx xxxx.9939). Assim, intime-se o Banco 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize as divergências 

dos dados numéricos do cartão indicado na exordial e comprovado nos 

documentos/faturas constante de ID 27786927, sob pena de indeferimento 

da inicial por ausência de pressuposto necessário à ação, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1060018-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1060018-97.2019.8.11.0041 Decisão interlocutória Vistos etc. O MM. Juiz 

da 3ª Vara Especializada Direito Bancário desta Capital reconhecendo a 

conexão entre este processo e o de n. 1054693-44.2019.8.11.0041, e 

declarou-se incompetente para julgar e processar estes autos, 

determinando a sua remessa para esta vara. Ocorre que a ação sob n. 

1054693-44.2019.8.11.0041, que tramita por esta vara, é ação de busca e 

apreensão, e que, embora tenha sido despachada em primeiro lugar, não 

possui identidade da causa de pedir com a presente ação de consignação 

em pagamento aviada com o propósito de revisar cláusulas do contrato, 

não havendo que se falar em conexão. Neste sentido, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. 

CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação revisional e ação 

de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do STJ já se 

manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há motivos para 

a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação de 

revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 

1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 

08/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO 

DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO 

BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão 

contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. 

Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a 

notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no 

endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso do autos. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 883.712/MS, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifo nosso) Isso posto, reconheço e 

declaro a incompetência deste Juízo para continuar processando esta 

demanda, e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante 

se depreende os termos do inciso II e o caput do artigo 66 do Código de 

Processo Civil, determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do 

artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as cópias necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 

de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CAMPOS FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000312-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: SARAH CAMPOS FERREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, ID’s 28741213 e 28741214. II – Entretanto, compulsando 

detidamente os autos verifico que os extratos das faturas bancárias que 

fundamentam a presente ação, indicados junto aos ID’s 27789134 (cartão 

n. 4066.xxxx.xxxx.1653), 27789135 (cartão n. 6550.xxxx.xxxx .1617) e 

27799136 (cartão n. 4066.xxxx xxxx.4187), divergem dos dados 

informados na petição inicial. Assim, intime-se o Banco requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularize as divergências dos dados 

numéricos dos cartões indicados na exordial e comprovados nos 

documentos/faturas constantes de ID’s 22789134, 27789135 e 27799136, 

sob pena de indeferimento da inicial por ausência de pressuposto 

necessário à ação, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010326-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSE RIBEIRO DIAS - ME (EXECUTADO)

MELISSE RIBEIRO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1010326-03.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 28281766, de inclusão do nome das executadas 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes), 

por ser uma faculdade quando se tratar de execução de título JUDICIAL, o 

que não é o caso dos autos, conforme artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC. II 

- Defiro o pedido de Id 28281766 e suspendo o presente feito pelo prazo 

de 01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017949-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017949-55.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de aditamento à petição inicial de ID 29582047, posto que, 

consoante certidões de ID’s 6027577, 6027579 e 15083822, os 

executados foram citados e não se manifestaram, logo, antes da 

pretensão de aditamento do exequente, como prevê o artigo 329, I do CPC. 

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES NEIVA OAB - MG154094 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000335-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas 

judiciais e taxa judiciária, ID’s 29047167 e 290477169. II – Entretanto, 

compulsando detidamente os autos verifico que os extratos das faturas 

bancárias que fundamentam a presente ação, indicados junto aos ID’s 

27793249 (cartão n. 3751.xxxx.xxxx.9158) e 27793250 (cartão n. 

4532.xxxx xxxx.8818), divergem dos dados informados na petição inicial 

(cartões sob n. 0375.xxxx xxxx.1383 e n. 4532.xxxx.xxxx.8800). Assim, 

intime-se o Banco requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize as divergências dos dados numéricos dos cartões indicados na 

exordial e comprovados nos documentos/faturas constantes de ID’s 

27793249 e 27793250, sob pena de indeferimento da inicial por ausência 

de pressuposto necessário à ação, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018512-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018512-44-2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Deborah 

Gomes da Silva ingressou com Ação Revisional de Contrato c/c Repetição 

de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de 

Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Afirma a requerente que 

firmou com o requerido um contrato de cartão de crédito, mas que são 

cobrados encargos abusivos nas faturas, quando se utilizou do 

pagamento parcial, impossibilitando-a de se manter adimplente. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão de 

sua mora, dos pagamentos das faturas, até o julgamento final da lide, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão de sua mora, dos pagamentos das faturas, referente ao 

cartão de crédito. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece 

prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011531-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCOS A. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011531-67.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 
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Indefiro o pedido de Id 28278306, de inclusão do nome dos executados 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes), 

por ser uma faculdade quando se tratar de execução de título JUDICIAL, o 

que não é o caso dos autos, conforme artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC. II 

- Defiro o pedido de Id 28278306 e suspendo o presente feito pelo prazo 

de 01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 24 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009252-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMPOS SALES (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: 1009252-11.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 28410957, indicando que o ajuste será pago em 24 

parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a homologação do 

acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê 

integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação com base no artigo 

487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que as causas 

contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas extintivas, na 

medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. 

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de Id nº 28410957 - pág. 5. Suspendo o feito até 

08/01/2022, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em janeiro/2022, intimem-se as partes para informar 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034299-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034299-50.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, postulado na 

petição de Id 24241072, diante da cessão de crédito realizada, 

comprovada no Id 29906795, devendo passar a integrá-lo Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a 

alteração no sistema PJE e na capa dos autos. II – Intime-se o requerente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022076-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (EXECUTADO)

RODRIGO ALMEIDA BORGES (EXECUTADO)

DIPROMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022076-36.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido do exequente de ID’s 26655078 a 26655082, posto que no acordo 

constante dos autos, devidamente assinado pelos executados junto ao ID 

10070182, consta outro veículo apresentado como garantia. Intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, inclusive qual sua pretensão quanto à manifestação de ID 

26996870, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000308-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a emenda à inicial com o devido 

pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, ID’s 28022227 e 

28022228. II – Cite-se o requerido pessoalmente (via postal, com AR), 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. 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. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017949-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017949-55.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de aditamento à petição inicial de ID 29582047, posto que, 
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consoante certidões de ID’s 6027577, 6027579 e 15083822, os 

executados foram citados e não se manifestaram, logo, antes da 

pretensão de aditamento do exequente, como prevê o artigo 329, I do CPC. 

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017949-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017949-55.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de aditamento à petição inicial de ID 29582047, posto que, 

consoante certidões de ID’s 6027577, 6027579 e 15083822, os 

executados foram citados e não se manifestaram, logo, antes da 

pretensão de aditamento do exequente, como prevê o artigo 329, I do CPC. 

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011690-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011690-73.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado junto ao ID 28436461. 

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Maria Ivanil da Silva, e como executado: Massa Falida do 

Banco Cruzeiro do Sul S/A. II – Assim, intime-se o Banco executado, nos 

termos dos artigos 513, §2º, I e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% 

(dez por cento) e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), 

cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso 

de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. III – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação do 

Banco executado. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018738-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI ROSA MARTINS (EXECUTADO)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018738-54.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando que os embargos à execução apensos (Feito nº 

1040717-67.2019.811.0041) foram recebidos sem o efeito suspensivo, 

bem ainda, tendo em vista a inércia dos executados, que apesar de 

citados não pagaram o débito, aliado ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução. Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante da petição de Id 24626861 do exequente e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado, 

R$ 156.224,83 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e três centavos)., que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: Tecnicar Reparos 

Automotivos Ltda ME (Tecnicar Reparos Automotivos), CNPJ nº 

10.614.086/0001-04 e Davi Rosa Martins, CPF nº 868.719.781-00 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1029837-84.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art. 257, inciso II do CPC, 

indefiro o pedido de Id 28748004. Proceda-se o requerente com a 

determinação proferida por este juízo, nos termos da Ordem de Serviço 

03/2016. II – Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, compareça à secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário 

a fim de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação. III – Decorrido o prazo 

supramencionado, intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu 

patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021286-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (REU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021286-81.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art. 257, inciso II do CPC, 

indefiro o pedido de Id 30161477. Proceda-se o requerente com a 

determinação proferida por este juízo, nos termos da Ordem de Serviço 

03/2016. II – Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça à secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário 

a fim de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação. III – Decorrido o prazo 

supramencionado, intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu 

patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015178-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO GABRIEL DOURADO DE AMORIM (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: 1015178-70.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Id 29012465, tendo em vista que o requerente não 

trouxe a documentação hábil a comprovar a cessão de crédito informada 

ao Id 29012465 - pág. 2. Assim, intime-se o requerente novamente, para 

que traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de crédito 

no que tange ao contrato sob nº 20023504063, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento. Após, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009295-74.2019.8.11.0041

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:

TRANSPORTADORA LIMA MARTINS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009295-74.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o Banco requerente para que traga aos autos a planilha de débito 

atualizada do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

arbitrada multa diária. II – Especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012967-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (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: 1012967-61.2017.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

propôs Ação Monitória, em face de Antonio Augusto da Cunha Crosara, 

no entanto, requereu ao Id 28552852, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

apreciar os Embargos Monitórios de Id 26599371, tendo em vista que não 

ocorreu a citação válida do requerido. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030328-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TEREZA DE REZENDE (REU)

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030328-57.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A 

ajuizou Ação Monitória em face de Gutte Elles Comércio Serviços e 

Indústria Ltda ME e Andrea Tereza de Rezende, objetivando o recebimento 

de um crédito no valor de R$ 160.109,25 (cento e sessenta mil cento e 

nove reais e vinte e cinco centavos). Referido crédito está representado 

pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 

004.615.724, firmado entre as partes em 29/12/2014, vencível em 

24/12/2015, com a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Observo que o banco requerente 

acostou junto a inicial os documentos necessários, dentre eles cópia do 

contrato, Id 15320255 e demonstrativo de conta vinculada, Id 15320260. 
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Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. Devidamente 

citados os requeridos consoante certidão contida no Id 19641317, 

compareceram extemporaneamente aos autos apresentando embargos 

monitórios, Id 24060141. Assim, conforme consta da certidão de Id 

28706515, os embargos monitórios apresentados são intempestivos. Com 

efeito, consta a juntada do mandado e certidão positiva para citação para 

ambas as partes requeridas no ID 19641317 datada em 25/04/2019, 

portanto o prazo encerraria em 20/05/2019, obedecidas as regras do 

Art.219 do CPC, o que ensejou a expedição da certidão de ID 22560033; 

contudo a parte requerida encartou os Embargos Monitórios no ID 

24060141 na data de 18/09/2019, portanto intempestivos. Apesar disso, 

consta ainda a impugnação ao feito no ID 25181886. Desta forma, rejeito 

os embargos monitórios apresentados no Id 24060141, diante da sua 

intempestividade. Sabe-se que a natureza jurídica dos embargos 

monitórios é de defesa. E quando os embargos monitórios são 

apresentados intempestivamente, constitui-se o título executivo. Na forma 

do art. 701 do Código de Processo Civil, a não oposição de embargos 

acarreta a transformação do mandado monitório inicial em mandado 

executivo devendo o devedor pagar a quantia em 15 (quinze) dias. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 1102c, do Código de Processo Civil, 

converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno 

direito o título executivo, no valor de R$ 160.109,25 (cento e sessenta mil 

cento e nove reais e vinte e cinco centavos). Condeno os Requeridos no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fundamento nos itens “I, II, III”, do § 2º, do artigo 82, do Código de Processo 

Civil. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, 

Título II, do CPC. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a 

memória atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva. 

Proceda a secretaria às alterações necessárias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002014-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELY BARRETO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002014-33.2020.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Josely Barreto de Miranda, no entanto, requereu ao Id 

29097557, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No 

tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 29097557, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, uma vez que não houve expedição de mandado de busca, 

apreensão e citação nestes autos. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000851-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO LIONCIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000851-18.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Alcino Lioncio de Araujo, no entanto, requereu ao Id 28829161, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo de Id 28829161, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Custas iniciais 

de distribuição e custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002581-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EDER SOUSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO OAB - SP93498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (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: 1002581-69.2017.8.11.0041. Vistos etc. Andrea Rodrigues do 

Nascimento e Eder Souza do Nascimento ajuizaram de ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face de Banco 

Santander Brasil S/A. Aduziram os Autores que firmaram junto ao 

Requerido contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária 

para compra de imóvel residencial no valor de R$ 146.205,00 em 

19/01/2012 a ser pago em 360 parcelas, entretanto, tornaram-se 

inadimplentes e foram notificados para purgar a mora. Que tendo 

percebido abusividade nas cláusulas do contrato, ajuizaram ação de 

consignação em pagamento c/c revisional de cláusulas, registrada sob n. 

27944- 12.2016.811.0002 (Código 1141247), tramitando na 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca. Que na referida 

revisional c/c consignatória fora autorizado o depósito em juízo do valor 

incontroverso. Alegaram que, apesar do ajuizamento da aludida ação, 

foram surpreendidos com a notificação para desocupação do imóvel e que 

a propriedade do imóvel havia sido consolidada em favor do Requerido. 

Por estas razões, postularam pela suspensão dos efeitos da consolidação 

da propriedade e a manutenção da posse até o transito em julgado da 

ação consignatória. Pediram a procedência da ação, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu 

à causa o valor de R$ 106.205,00 (cento e seis mil e duzentos e cinco 

reais). Com a inicial, acostou documentos. Em decisão interlocutória 

proferida no Id 4981576, foram concedidos aos requerentes os benefícios 

da justiça gratuita, indeferido o pleito de antecipação de tutela e 

determinada a citação do requerido. Regularmente citado o requerido 

compareceu na petição de Id 11582685, apresentando contestação. Em 
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sua defesa, em sede de preliminar argumentaram a falta de interesse de 

agir. Adentrando ao mérito, alegou a legalidade do contrato, o princípio do 

pacta sunt servanda, refutando todos os argumentos dos autores, 

pedindo ao final que a ação seja julgada improcedente. Devidamente 

intimados os requerentes para apresentar impugnação à contestação, 

compareceu na petição de Id 12586067. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

17360675, apenas o banco requerido manifestou, pedindo pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual promovida por 

Andrea Rodrigues do Nascimento e Eder Souza do Nascimento em face de 

Banco Santander Brasil S/A. Aduziram os Autores que firmaram junto ao 

Requerido contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária 

para compra de imóvel residencial no valor de R$ 146.205,00 em 

19/01/2012 a ser pago em 360 parcelas, entretanto, tornaram-se 

inadimplentes e foram notificados para purgar a mora. Que tendo 

percebido abusividade nas cláusulas do contrato, ajuizaram ação de 

consignação em pagamento c/c revisional de cláusulas, registrada sob n. 

27944- 12.2016.811.0002 (Código 1141247), tramitando na 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca. Que na referida 

revisional c/c consignatória fora autorizado o depósito em juízo do valor 

incontroverso. Alegaram que, apesar do ajuizamento da aludida ação, 

foram surpreendidos com a notificação para desocupação do imóvel e que 

a propriedade do imóvel havia sido consolidada em favor do Requerido. 

Por estas razões, postularam pela suspensão dos efeitos da consolidação 

da propriedade e a manutenção da posse até o transito em julgado da 

ação consignatória. Em decisão interlocutória proferida no Id 4981576, 

foram concedidos aos requerentes os benefícios da justiça gratuita, 

indeferido o pleito de antecipação de tutela e determinada a citação do 

requerido. Regularmente citado o requerido compareceu na petição de Id 

11582685, apresentando contestação. Em sua defesa, em sede de 

preliminar argumentaram a falta de interesse de agir. Adentrando ao 

mérito, alegou a legalidade do contrato, o princípio do pacta sunt servanda, 

refutando todos os argumentos dos autores, pedindo ao final que a ação 

seja julgada improcedente. Ressalto que aportou aos autos cópia da 

sentença proferida nos autos da consignatória c/c revisão de contrato, 

feito de nº 27944- 12.2016.811.0002 (Código 1141247), que tramitou 

perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT, contida no Id 4721093. Bem ainda, aportou cópia do 

acórdão proferido naqueles autos, em sede de recurso de apelação, Id 

11582699. - Da preliminar de falta de interesse de agir Em sua defesa, 

alegou o banco requerido preliminarmente a carência da ação, por falta de 

interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido. Apesar dos 

argumentos do banco, inconsistente a preliminar. Com efeito, entendo 

presente o interesse processual, porquanto a medida judicial requerida 

atende ao binômio - necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é 

perfeitamente possível o pedido de suspensão da consolidação da 

propriedade do imóvel com pedido de manutenção da posse do bem, na 

medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder 

judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, 

utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo 

assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não 

se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse 

processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. Passo à 

análise do mérito da presente ação. DO MÉRITO As questões aqui em 

discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. O cerne da questão trata apenas da 

suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e a manutenção 

da posse, do bem imóvel objeto da ação, até o trânsito em julgado da ação 

consignatória c/c revisional. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelos requerentes, tenho que a ação não merece prosperar. 

Com efeito, ressalto que a intenção dos autores em manter-se na posse 

do bem, objeto de alienação fiduciária, mesmo confessando a mora traduz 

severa limitação ao exercício de um legítimo direito do credor, 

compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua a 

finalidade dos contratos e fragiliza seus próprios pilares, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). A referida pretensão subverte a legítima proteção que se 

confere ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão do 

que originariamente se idealizara premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor. E ainda, apesar da menção da ação de consignação em 

pagamento c/c revisional, observo que naqueles autos da revisional não 

houve acolhimento do pedido dos autos, mantendo-se inalteradas as 

cláusulas do contrato, inclusive a sentença foi mantida pelo E. Tribunal de 

Justiça. Ademais, anote-se, por oportuno, que a simples propositura de 

ação revisional de contrato, como é o caso avençado pelos autores, não 

inibe a caracterização da mora do autor, conforme entendimento 

constante do Enunciado n. 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 

Isto posto, verifico que o contrato de financiamento foi celebrado segundo 

as regras previstas na Lei n. 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária 

de coisa imóvel. A citada Lei foi editada depois da Constituição Federal de 

1988, de acordo com o processo legislativo nela previsto, ostentando, 

assim, a presunção iuris tantum de que é constitucional, considerando que 

faculta aos fiduciantes, antes da consolidação da propriedade em nome 

do agente financeiro, a oportunidade de quitarem o débito. Por outro lado, 

é certo que, uma vez consolidada a propriedade em nome da instituição 

financeira, com fundamento no caput do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, 

registrada em cartório civil de registro de imóveis, opera-se a extinção do 

contrato de financiamento. Para que a propriedade seja consolidada em 

nome do credor (fiduciário), fazendo-se necessária a constituição em 

mora do devedor (fiduciante), o que se dá com a sua intimação, na forma 

do art. 26 e seus parágrafos, da Lei 9.514/1997, os quais têm a seguinte 

redação: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e 

constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, 

a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do 

disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o -A . 

Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de 

títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver 

procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa 

da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 

retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, 

aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 

o 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído 

pela Lei nº 13.465, de 2017) (negritei). § 3 o -B. Nos condomínios edilícios 

ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a 

intimação de que trata o § 3 o -A poderá ser feita ao funcionário da 

portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela 

Lei nº 13.465, de 2017) . § 4 o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, 

ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, 

incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 

encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, 

que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado 

durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 

local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 

imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última 

publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) . § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7 o 

Decorrido o prazo de que trata o § 1 o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8 o O fiduciante pode, com a anuência do 
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fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Ao depois, impende 

ressaltar que compete ao autor comprovar, minimamente, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Logo, não merece 

acolhimento o pedido dos autores. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

dado à causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e 

parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027894-61.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Izevanildes Dias dos Santos, no entanto, requereu ao Id 28019093, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 28019093, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de 

Mandados para devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada 

aos autos junto ao Id 24084270. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005831-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (REU)

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (REU)

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(REU)

VERA MARCIA PACCOLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005831-76.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

00.000.000/0001-91, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do CLL Indústria e Comércio de 

Artigos Profissionais Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 17.006.411/0001-97, Carlos Eduardo 

Zancanaro, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 032.532.568-55, Vera Marcia 

Paccola, brasileira, inscrita no CPF sob nº 049.479.808-42 e Fernando 

Paccola Zancanaro, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 019.333.731-21. 

Afirmou o requerente que através da Cédula de Crédito Bancário nº 

868.700.220, emitida em 10/03/2016, liberou para a primeira ré o valor de 

R$ 135.374,37 ( cento e trinta e cinco mil trezentos e setenta e quatro 

reais e trinta e sete centavos). Que como forma de pagamento, restou 

pactuado que a parte ré pagaria ao autor 92 (noventa e duas) prestações 

mensais e sucessivas, no valor de R$ 4.361,41 ( quatro mil trezentos e 

sessenta e um reais e quarenta e um centavos), sendo a primeira parcela 

vencível em 26/05/2016 e a última em 26/12/2023. Ocorre que a obrigação 

não foi cumprida pelos requeridos. Que com o inadimplemento e amparado 

pelos artigos citados abaixo, bem como pela Cláusula de Vencimento 

Extraordinário, alínea "a", o autor tornou-se credor da parte ré na quantia 

de R$ 192.123,94 (cento e noventa e dois mil cento e vinte e três reais e 

noventa e quatro centavos). Diante de todas as tentativas de solução 

amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa, senão intentar 

a presente ação monitória contra o demandado. Postulou pela expedição 

de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno 

direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no 

caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente 

propostos. Deu o valor à causa de R$ 192.123,94(cento e noventa e dois 

mil cento e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). Com a inicial 

vieram documentos. Pela decisão contida no Id 13171072 determinou o 

Juízo a citação dos devedores para pagamento ou para opor embargos 

sob pena do documento do crédito que instrui o pedido converter-se em 

título executivo judicial. Devidamente citados os requeridos compareceram 

na petição de Id 14094377 apresentando embargos à monitória. Em sua 

defesa, pediu os benefícios da assistência judiciária gratuita, argumentou 

que o crédito foi liberado para pagamento de dívidas anteriores, pediu a 

revisão do contrato aduzindo a abusividade das cláusulas, questionando 

os encargos moratórios da cédula, argumentou a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, pedindo ao final fosse a ação julgada 

improcedente e o banco condenado às verbas de sucumbência. 

Devidamente intimado, o banco requerente apresentou impugnação aos 

embargos monitórios, na petição de Id 15272345, rebatendo os 

argumentos da embargante. Pela decisão de Id 17937882 determinou o 

Juízo a intimação das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, tendo o banco manifestado pelo julgamento da lide e 

os requeridos postulado pela remessa dos autos à Contadoria para 

apuração/identificação das cláusulas abusivas. Diante do pedido dos 

requeridos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

pela decisão de Id 20669008, determinou o Juízo a intimação dos mesmos 

para comprovar sua incapacidade financeira, tendo estes apresentado 

diversos protestos realizados em seu nome, argumentando a existência 

de inúmeros débitos. Intimadas as partes conforme decisão de Id 

24629784 para informarem acerca de interesse na realização de 

audiência de conciliação, ambos disseram não ter interesse. Vieram-me os 

autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

processo está apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade 

de produção de outras provas. Afirmou o requerente que através da 

Cédula de Crédito Bancário nº 868.700.220, emitida em 10/03/2016, liberou 

para a primeira ré o valor de R$ 135.374,37 (cento e trinta e cinco mil 

trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Que como 

forma de pagamento, restou pactuado que a parte ré pagaria ao autor 92 

(noventa e duas) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 

4.361,41 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um 

centavos), sendo a primeira parcela vencível em 26/05/2016 e a última em 

26/12/2023. Ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos requeridos. 

Que com o inadimplemento e amparado pelos artigos citados abaixo, bem 

como pela Cláusula de Vencimento Extraordinário, alínea "a", o autor 

tornou-se credor da parte ré na quantia de R$ 192.123,94 (cento e 

noventa e dois mil cento e vinte e três reais e noventa e quatro centavos). 

Diante de todas as tentativas de solução amigável, que restaram 

infrutíferas, não restou alternativa, senão intentar a presente ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 385 de 714



monitória contra o demandado. Postulou pela expedição de mandado de 

pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno direito do débito 

aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso de não 

oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor 

à causa de R$ 192.123,94 (cento e noventa e dois mil cento e vinte e três 

reais e noventa e quatro centavos). Pela decisão contida no Id 13171072 

determinou o Juízo a citação dos devedores para pagamento ou para opor 

embargos sob pena do documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial. Devidamente citados os 

requeridos compareceram na petição de Id 14094377 apresentando 

embargos à monitória. Em sua defesa, pediu os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, argumentou que o crédito foi liberado para pagamento 

de dívidas anteriores, pediu a revisão do contrato aduzindo a abusividade 

das cláusulas, questionando os encargos moratórios da cédula, 

argumentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pedindo ao 

final fosse a ação julgada improcedente e o banco condenado às verbas 

de sucumbência. - Da prova pericial Apesar dos argumentos dos 

requeridos, constantes dos embargos à monitória, acerca da necessidade 

da realização de perícia técnica, a fim de apurar o montante devido, 

entendo desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de eventual 

aferição da quantia supostamente cobrada indevidamente. Com efeito, as 

cláusulas questionadas deverão ser examinadas na análise de mérito da 

sentença, para em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada. 

Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida 

que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. 

Assim, rejeito a realização de perícia técnica postulada pelos requeridos. - 

Do pedido de gratuidade da justiça Em relação ao pedido dos requeridos, 

ora embargantes, para deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal 

de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é 

suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Ademais, da 

documentação acostada verificou-se que a situação financeira da 

empresa é precária. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à 

requerida. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Com relação 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, partilho do entendimento 

uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade do CDC aos contratos 

bancários, e faço por razões as mais diversas. Isso porque o artigo 3º, 

parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor diz que “serviço é 

qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 

Deste modo, há expressa previsão legal no sentido de que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, não havendo 

como pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, súmula n. 297 – “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

inclusive o que é posto sob análise nestes autos, e inverto o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerida. 

Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte requerida 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Dos Juros 

Remuneratórios No que tange aos juros remuneratórios, tenho que não 

vige em nosso ordenamento a limitação legal dos juros remuneratórios ao 

percentual de 12% ao ano em relação às instituições financeiras, ante a 

omissão do Conselho Monetário Nacional no ponto (art. 4º, IX, da Lei nº 

4.595/1964) e a teor da Súmula Vinculante n. 7 do STF, segundo a qual a 

norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 

Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 

tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Sabe-se 

que competentes dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central 

e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A abusividade dos 

juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que 

compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, 

levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo 

Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor 

(Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem 

excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso 

V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, 

cabível a revisão judicial. Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se 

caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 

DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios 

pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua 

abusividade em relação à taxa média do mercado. (sublinhei) 2. É lícita a 

cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, 

devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo 

Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período 

da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte 

recorrente, desaparece o interesse de agir. 4. Agravo regimental 

desprovido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 960.880 - RS 

(2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

julgado em 03.12.2009). Bem ainda, quando trata dos encargos das taxas 

do limite do cheque especial, assim direcionou o e. Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS 

ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS 

EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA 

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para 

os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - 

Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação 

de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse 

processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do 

banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza 

e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, 

apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 

259. 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a 

pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das 

limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa impossibilidade de se 

proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o 

procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação 

deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme 

a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação 

em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O 

contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático 

(cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o 

limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o 

dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de 

pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do 

limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja 

possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6. A 

taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à 

administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela 

compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as 

circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada 

momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo 

de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e 

atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação de contas 

instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 

1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro 

Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial 

para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos 

obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. 8. O 

contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo 

julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples 

formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de 

documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos 

anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da 

ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 386 de 714



Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao 

direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir 

substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação 

contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não 

houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na 

realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o 

que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso 

especial a que se dá parcial provimento para manter os juros 

remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no 

contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação 

revisional. (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016) grifo nosso. 

Especificamente no que tange aos juros remuneratórios, assim entende o 

Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a 

demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples 

carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o 

entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", 

necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos 

encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média 

de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na 

mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame 

da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto 

a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada 

significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice 

pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) grifo nosso. 

Assim, quanto aos juros remuneratórios ora questionados, constantes do 

contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário nº 

868.700.220, emitida em 10/03/2016, Id 12111539, possuindo juros 

remuneratórios contratados no percentual de 2,80% ao mês e 39,28% ao 

ano. Observa-se, quanto aos juros remuneratórios, ora questionados, em 

relação à taxa aplicada no mercado para a referida operação, 

devidamente apresentada pelo Banco Central, a previsão para o período 

contratado os seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site: 

http://www.bcb.gov.br: Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 

BCO RODOBENS S.A. 1,42 18,37 2 BCO CATERPILLAR S.A. 1,49 19,35 3 

FINANC ALFA S.A. CFI 1,60 20,95 4 BCO GUANABARA S.A. 1,80 23,84 5 

BCO SAFRA S.A. 1,81 23,97 6 SCANIA BCO S.A. 1,83 24,27 7 BANCO 

TOPÁZIO S.A. 1,87 24,85 8 BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,90 25,41 9 BCO 

INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,91 25,53 10 SANTANA S.A. - CFI 1,96 

26,29 11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,03 27,22 12 BCO 

VOLKSWAGEN S.A 2,03 27,28 13 PORTOCRED S.A. - CFI 2,04 27,36 14 

BCO DAYCOVAL S.A 2,12 28,66 15 KIRTON BANK 2,15 29,07 16 

SOCINAL S.A. CFI 2,17 29,45 17 BCO DES. DE MG S.A. 2,19 29,72 18 BCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,24 30,39 19 BCO MERCANTIL DO BRASIL 

S.A. 2,26 30,78 20 CARUANA SCFI 2,28 31,12 21 BCO BRADESCO S.A. 

2,30 31,40 22 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,33 31,87 23 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL 2,44 33,47 24 BCO BANESTES S.A. 2,62 36,46 25 BCO 

TRIANGULO S.A. 2,64 36,66 26 BANCO FIDIS 2,67 37,15 27 BCO DO 

ESTADO DO RS S.A. 2,69 37,48 28 BANCO PAN 2,79 39,07 29 BCO DO 

EST. DE SE S.A. 2,90 40,94 30 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,93 41,33 

31 GAZINCRED S.A. SCFI 3,06 43,59 32 PORTOSEG S.A. CFI 3,07 43,72 

33 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,32 47,92 34 VIA CERTA FINANCIADORA 

S.A. - CFI 3,35 48,48 35 BCO DO BRASIL S.A. 3,53 51,68 36 OMNI SA CFI 

4,07 61,33 Desse modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à 

taxa média do mercado do período contratado, 10/03/2016, cobrada em 

operações semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida 

tabela amplamente divulgada pelo BACEN. Da análise dos dados acima 

expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade 

dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não 

destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o 

dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. Assim, no tocante ao 

referido contrato verifico que possui juros remuneratórios que se 

encontram dentro da média de mercado. Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,80% ao mês. - Dos encargos da mora No que tange 

aos encargos incidentes no período de inadimplência, pleiteiam os 

requeridos a nulidade da incidência de comissão de permanência. A 

cobrança de comissão de permanência encontra amparo nas disposições 

contidas na Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil. Assim, a 

previsão contratual de cobrança da comissão de permanência em patamar 

equivalente à taxa média de mercado não pode ser considerada abusiva, 

nem tampouco potestativa, pois a fixação do seu índice não fica ao arbítrio 

exclusivo do credor. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula nº 294, dispondo que "Não é potestativa a cláusula 

contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa 

média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do 

contrato". No entanto, embora lícita, a comissão de permanência não pode 

ser exigida de forma cumulada com outros encargos moratórios e 

remuneratórios previstos no contrato, sob pena de caracterizar vantagem 

manifestamente exagerada em favor da instituição financeira. Com efeito, 

a teor da Súmula nº 472 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual". No caso dos autos, em relação aos contratos questionados 

pela requerente, devidamente apresentados possibilitando a análise, de n. 

349.804.991; n. 349.805.543; n. 349.806.578 e n. 731.901.651, verifico 

que em caso de inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência 

seria aplicada em substituição aos encargos pactuados. Portanto, os 

contratos objetos da demanda não estabelecem a cobrança de comissão 

de permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual não há 

como ser reconhecido o excesso de cobrança. Assim, inexiste 

abusividade uma vez que a comissão de permanência foi aplicada 

isoladamente em substituição aos demais encargos, motivo pelo qual, 

mantenho a comissão de permanência instituída como penalidade da 

inadimplência, incidente no contrato questionado. Neste sentido os 

julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO 

ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - 

MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A 

SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em cerceamento de 

defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, 

produção de outras provas que não as constantes dos autos. A 

discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de 

cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o 

contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- Apesar da 

incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a 

cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos 

Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar 

a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa 

regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que possui disposição 

própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e 

Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever 

de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse 

órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros 

remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas Cédulas Rurais, objetos da, 

de forma que não falar na abusividade do referido encargo.3- Em relação 

à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 

167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota 

promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 

10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a 

partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 

cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 

10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como 
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contratada.4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a 

abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com 

outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP 

pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do 

“seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido 

inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que 

impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo 

ordenamento jurídico.5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial 

quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na 

hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois 

foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas 

e honorários advocatícios. (TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, 

Publicado no DJE 21/05/2019) DO MÉRITO A monitória está fundamentada 

nos empréstimos firmados entre as partes, firmada entre as partes. 

Apesar dos requeridos questionarem a abusividade da cláusula do 

contrato, não impugnaram as movimentações financeiras retratadas no 

demonstrativo de conta vinculada apresentada no Id 12111550, o que 

tornou evidente a utilização das quantias disponibilizadas em sua conta 

corrente. Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, quando do julgamento do RESP 1291575/PR, sob o rito dos 

recursos repetitivos: EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE 

CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. 

POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA 

DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer 

natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a 

abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 

ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro 

demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o 

diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor 

deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 

28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso 

especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

Assim, entendo que inexiste o excesso de execução alegado pela 

requerida. Portanto, a documentação acostada pelo banco contém a 

obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada em 

momento certo. Bem ainda, vejo dos autos que o banco acostou a planilha 

de demonstrativo da conta vinculada, trazendo os cálculos do débito. 

Inadmissível, assim, a embargante alegar a inexigibilidade do título 

executivo extrajudicial acostado à monitória, pois esta recai sobre a 

obrigação, que, no caso dos autos, é certa, líquida e exigível e não sobre 

o título que a corporifica. Ao depois, ressalto, não negam os requeridos, 

ora embargantes, que havia relação jurídica entre as partes, limitando-se 

apenas a questionar a exigibilidade, certeza e liquidez do título, bem ainda, 

aduzindo a onerosidade excessiva do contrato. Desse modo, tenho que 

os embargantes não podem eximir-se de pagar um título, simplesmente 

alegando a ausência de cláusulas exorbitantes, não lhe restando 

alternativa a não ser honrar a dívida. Portanto, diante de tais evidências, 

outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela procedência do 

pleito, que deve prosseguir, convertendo-se em título executivo. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 702, 

§8º, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão formulada 

pelo requerente na ação monitória, e improcedente os embargos 

interpostos pela requerida, constituindo de pleno direito o título executivo 

judicial embasado no contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito 

Bancário nº 868.700.220, emitida em 10/03/2016, Id 12111539, devendo 

obedecer ao que segue: 1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,80% 

ao mês. 2. Mantenho a comissão de permanência instituída como 

penalidade da inadimplência, incidente no contrato questionado. 3. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único 

do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, obrigação que ficará 

suspenso por serem os requeridos beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 24 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034814-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034814-22.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Enio Martimiano da Cunha Junior. Afirmou o banco 

que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$35.000.00 

(trinta e cinco mil reais), para ser pago por meio de 48 prestações mensais 

no valor no valor de R$1.181,69, com vencimento final em 19/06/2019, 

mediante Contrato de Financiamento nº 001920006727 para aquisição de 

bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 19/06/2015. Que 

em garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em 

alienação fiduciária, o bem: "AUTOMÓVEL, Modelo: FUSION SEDAN SEL 

2.3 16V -P4, Marca: FORD -, Chassi: 3FAHP08Z28R153952, Ano 

Fabricação: 2007, Ano Modelo: 2008, Cor: PRETA, Placa: NJB0892, 

Renavan: 953506762". Que o requerido tornou-se inadimplente, deixando 

de efetuar o pagamento das prestações a partir de 26/06/2016, incorrendo 

em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto -Lei 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Aduziu que tendo deixado 

de efetuar o pagamento da cédula tornou-se inadimplente na quantia de R$ 

37.092,31 (trinta e sete mil noventa e dois reais e trinta e um centavo). 

Argumentou que esgotou os meios para recebimento amigável de seu 

crédito, ensejando a presente ação. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do Requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei nº 911/69. Deu à causa o valor de R$ 

37.092,31 (trinta e sete mil noventa e dois reais e trinta e um centavo). A 

inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato firmado entre 

as partes, Id 10718258 e o instrumento de protesto pelo qual o requerido 

foi constituído em mora, Id 10718268. Pela decisão de Id 13530166, foi 

deferida liminarmente a apreensão do bem, objeto da garantia, 

ordenando-se a citação do requerido. O requerido compareceu aos autos 

na petição de Id 13562671, apresentando contestação. Em sua defesa 

alegou irregularidade na comprovação da mora do requerido, bem como, 

aduziu a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios, 

que alega acima da taxa média de mercado, a capitalização mensal dos 

juros, os encargos da mora, que alega ilegais, questionando ainda a 

cobrança abusiva de tarifas, como serviços de terceiro e taxa de 

cadastro. Alegou a descaracterização da mora, pedindo ao final a revisão 

do contrato, improcedência da ação. Acostando à defesa documentos. O 

bem foi apreendido, consoante auto de busca, apreensão e depósito, 

constante do Id 20594117. Intimado o banco requerente apresentou 

impugnação à contestação, Id 21436891. Pela decisão de Id 24691988 

foram as partes intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, tendo apenas o banco requerente manifestado pelo 

julgamento da lide, aduzindo não ter mais provas a produzir. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão, proposta por Portoseg S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Enio Martimiano da 

Cunha Junior, objetivando o primeiro reaver do segundo veículo automotor 

dado em garantia de alienação fiduciária em Contrato de Abertura de 

Crédito, acostado ao pedido inaugural. A matéria agitada na presente 
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ação, pela sua singeleza, não está a exigir dilação probatória, justificando 

o julgamento antecipado, na conformidade da previsão contida no art. 330, 

do Código de Processo Civil. Afirmou o banco requerente que concedeu 

ao requerido um financiamento no valor de R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil 

reais), para ser pago por meio de 48 prestações mensais no valor no valor 

de R$1.181,69, com vencimento final em 19/06/2019, mediante Contrato de 

Financiamento nº 001920006727 para aquisição de bens, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 19/06/2015. Que em garantia das 

obrigações assumidas o requerido transferiu em alienação fiduciária, o 

bem: "AUTOMÓVEL, Modelo: FUSION SEDAN SEL 2.3 16V -P4, Marca: 

FORD -, Chassi: 3FAHP08Z28R153952, Ano Fabricação: 2007, Ano 

Modelo: 2008, Cor: PRETA, Placa: NJB0892, Renavan: 953506762". Que o 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 26/06/2016, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto -Lei 911/69, com as alterações da 

Lei 13.043/2014. Que diante da inadimplência da requerida, ajuizou a 

presente ação. O bem foi apreendido, consoante auto de busca, 

apreensão e depósito, constante do Id 20594117. O requerido 

compareceu aos autos na petição de Id 13562671, apresentando 

contestação. Em sua defesa alegou irregularidade na comprovação da 

mora do requerido. - Da comprovação da mora: instrumento de protesto O 

requerido contrapõe aos argumentos do requerente, alegando em sede de 

preliminar a ausência de requisito válido para o desenvolvimento do 

processo, em vista da ausência de comprovação da mora da mesma. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi devidamente 

constituído em mora, em vista do instrumento de protesto acostado no Id 

10718268. Entendo que o referido instrumento de protesto é suficiente 

para constituir em mora o devedor, contendo os requisitos necessários à 

validade do mesmo. Neste entendimento é a jurisprudência do STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - MORA - COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - POSSIBILIDADE, APÓS 

O ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO 

OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 

1229026/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 04/02/2010, DJe 12/02/2010) Neste sentido os julgados dos tribunais 

pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO 

NÃO RECEBIDA. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 

01. "A jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido da 

prescindibilidade de que a notificação extrajudicial se efetive 

especificamente na pessoa do devedor. Esse posicionamento 

jurisprudencial foi encampado pelo legislador, quando da edição da Lei n. 

13.043/14, que alterou a redação do § 2º do art. 2º, do Decreto 911/69.". 

02. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1214475, 

07150327120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma 

Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) Por estes motivos, considerando que o 

requerido foi devidamente constituído em mora através do instrumento de 

protesto, acostado no Id 10718268, sem razão, pois, a arguição de 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. REJEITO, pois a preliminar. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Da justiça gratuita No 

que tange aos benefícios da assistência judiciária gratuita, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça em favor do requerido. - Da inversão do ônus da prova No tocante 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, na 

forma postulada pela requerida, inverto o ônus probatório nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC. DA REVISÃO DO CONTRATO Em sua defesa a 

requerida aduziu a abusividade de encargos contratuais, pedindo pela 

revisão de algumas cláusulas. Passo à análise do pedido de revisão. - Dos 

juros remuneratórios Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de 

Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se 

sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 

596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si 

só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS). Sabe-se que competentes 

dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho 

Monetário Nacional para dizer das taxas. A abusividade dos juros 

remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que 

compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, 

levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo 

Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor 

(Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem 

excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso 

V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, 

cabível a revisão judicial. Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se 

caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação. 

Especificamente no que tange aos juros remuneratórios, assim entende o 

Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a 

demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples 

carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de 

recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o 

entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", 

necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos 

encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média 

de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na 

mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame 

da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto 

a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada 

significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice 

pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019) grifo nosso. No 

caso dos autos, observa-se do contrato firmado entre as partes, em 

26/06/2015, Cédula de Crédito Bancário de nº 001920006727, constante 

do Id 11886570, que os juros remuneratórios foram contratados em 3,73% 

ao mês e 55,19% ao ano. Observa-se, quanto aos juros remuneratórios, 

ora questionados, em relação à taxa aplicada no mercado para a referida 

operação, devidamente apresentada pelo Banco Central, a previsão para 

o período contratado os seguintes percentuais, consoante planilha 

extraída do site: http://www.bcb.gov.br: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,63 7,78 2 CIA CFI 

RCI BRASIL S.A. 1,10 14,07 3 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,12 

14,26 4 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. 1,14 14,52 5 BCO GM S.A. 1,36 

17,64 6 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,40 18,10 7 GOLCRED S/A - CFI 

1,42 18,38 8 KIRTON BANK 1,44 18,78 9 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,46 

18,98 10 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,47 19,07 11 BMW FINANCEIRA 

S.A. - CFI 1,50 19,58 12 FINANC ALFA S.A. CFI 1,52 19,81 13 BCO 

VOLVO BRASIL S.A. 1,60 20,95 14 BCO RODOBENS S.A. 1,62 21,30 15 

BCO ITAUCARD S.A. 1,72 22,74 16 BCO. J.SAFRA S.A. 1,74 22,98 17 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,78 23,50 18 BCO HONDA S.A. 1,80 23,84 

19 BANCO BARI S.A. 1,81 24,03 20 BCO BRADESCO S.A. 1,86 24,80 21 

ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,87 24,83 22 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,91 

25,46 23 BCO DO BRASIL S.A. 1,98 26,52 24 BRB - CFI S/A 1,98 26,55 25 

AYMORÉ CFI S.A. 1,99 26,63 26 BCO BANESTES S.A. 2,05 27,56 27 

PORTOSEG S.A. CFI 2,05 27,59 28 BV FINANCEIRA S.A. CFI 2,14 28,86 29 

BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,14 28,98 30 BANCO PAN 2,15 29,13 31 

BCO YAMAHA MOTOR S.A. 2,28 31,02 32 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,29 

31,20 33 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,36 32,30 34 BCO A.J. RENNER S.A. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 389 de 714



2,41 33,13 35 OMNI BANCO S.A. 2,47 34,01 36 FINANSINOS S.A. CFI 2,56 

35,39 37 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 2,64 36,63 38 SOROCRED CFI 

S.A. 2,68 37,42 39 BCO DAYCOVAL S.A 2,98 42,29 40 FINAMAX S.A. CFI 

3,03 43,03 41 SANTANA S.A. - CFI 3,52 51,42 42 PORTOCRED S.A. - CFI 

3,59 52,67 43 BANCO CIFRA 3,62 53,24 44 OMNI SA CFI 3,74 55,39 Desse 

modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do 

mercado do período contratado, 26/06/2015 cobrada em operações 

semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida tabela 

amplamente divulgada pelo BACEN. Da análise dos dados acima expostos, 

verifico que, no caso concreto, existe a alegada abusividade dos juros 

pactuados, pois, como dito, a taxa média deve ser utilizada como 

parâmetro, sendo que os juros contratados destoam da média praticada 

pelo mercado, uma vez que os juros remuneratórios foram contratados em 

3,73% ao mês e a taxa média de mercado para a modalidade do contrato, 

no mês contratado, junho/2015 era de 2,04% ao mês. Assim, no tocante 

ao referido contrato verifico que possui juros remuneratórios que se 

encontram acima da média de mercado. Assim, limito os juros 

remuneratórios em 2,04% ao mês. - Da capitalização dos juros In casu, 

fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da 

diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na 

taxa nominal, sendo aqueles de 3,73% e estes de 55,19%, conforme se 

verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à exordial. Em 

relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na 

Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda 

vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com 

periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida desde que 

expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 

31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da 

capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao 

anual. Quanto à verificação da contratação da capitalização o STJ já 

consolidou em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que 

qualquer dos termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de 

expressar a sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que 

constate que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o 

suficiente para permitir a sua cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 

55,19% (Id 11886570) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 

3,73%. Assim, mantenho a capitalização na forma contratada. Da taxa de 

contrato (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS 

(2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à 

legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a 

cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente 

identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do 

imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, 

para efeitos do art. 543-C, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era 

válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão 

de carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, 

ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com 

a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por 

serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às 

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que no 

contrato celebrado entre as partes, firmado em 26/06/2015, foi cobrada a 

Tarifa de Cadastro no valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), 

conforme Id 11886570. Não havendo nos autos alegações de que o cliente 

já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade 

da cobrança da referida Tarifa de Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 

12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In 

casu, reconhecida a abusividade da cláusula contratada, limitam-se os 

juros praticados à taxa média de mercado, conforme a tabela do Bacen em 

operações da espécie. 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato 

celebrado após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17, revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. 

Existência de cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) No mesmo sentido, a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMENTA: PERMANECE VÁLIDA 

A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO 

NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL 

SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE 

O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA", NOS TERMOS DO 

JULGAMENTO PROFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 

1.251.331/RS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. ART. 5.º DA MP 2.170/01. CONSTITUCIONALIDADE 

PRESUMIDA. DECLARAÇÃO DO E. CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO 

INCIDENTAL, SEM CARÁTER VINCULATIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 
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INFERIOR A UM ANO. ADMISSÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA 

PRICE. TARIFA DE CADASTRO e IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA - 

RESP 1.251.331/RS (RECURSO REPETITIVO). PEDIDO DE 

PREQUESTIONAMENTO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO 

CONHECIDO. 1. A eficácia do artigo 5º da Medida Provisória n.º 

2.170/2001 não se encontra suspensa em face da ADI 2.316-1 do STF, 

razão pela qual é constitucional a norma até pronunciamento final pela 

Suprema Corte. A decisão do Conselho Especial em arguição de 

inconstitucionalidade tem caráter incidental, valendo para o feito em que foi 

arguida, sendo faculdade, opção do julgador, segui-la em outros casos, e 

não obrigação. (Acórdão n.762348, 20120111974289APC, Relator: 

LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 

10/07/2013. Pág.: 216). 2. A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior a um ano é admitida nos contratos bancários firmados após 

31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde 

que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando 

prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior 

do que a mensal. 3. Sendo previstas as taxas de juros mensal e a anual, e 

sendo esta última superior a doze vezes a primeira, é válida a 

capitalização mensal de juros, consoante o julgamento do REsp 973.827, 

submetido ao rito do artigo 543-C. 4. A utilização da tabela price, por si só, 

não constitui ilegalidade, conforme entendimento desta Eg. 5ª turma cível. 

5. "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em 

ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode 

ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira", nos termos do julgamento proferido por ocasião do julgamento 

do REsp 1.251.331/RS pelo rito dos recursos repetitivos. 6. As 

contrarrazões têm a única finalidade de impugnar o pedido e requerer a 

manutenção da sentença recorrida. Assim é impossível discutir, em sede 

de contrarrazões, questões que não foram analisadas na sentença, uma 

vez que o pedido de reexame da matéria é próprio do recurso de 

apelação. Precedente. (acórdão 627.611). 7. Recurso parcialmente 

conhecido e desprovido. (Acórdão n.762348, 20130710184573APC, 

Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Relator Designado: 

SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. Pág.: 212). 

Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que permanece legítima a 

cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é a “realização de 

pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e 

informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. - Das demais tarifas bancárias No que tange à cobrança 

da tarifa de serviços de terceiros, observando o contrato acostado Id 

11886570, tenho que não merece guarida os argumentos do requerido, 

uma vez que não verifico a cobrança da referida tarifa no contrato. Os 

serviços prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por 

meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e 

revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As tarifas são especificadas 

conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, 

diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de 

tarifa). Todavia, conforme se observa do contrato acostado Id 11886570 

não houve cobrança da tarifa de serviços de terceiros, ora questionada. - 

Dos encargos moratórios No que tange aos encargos incidentes no 

período de inadimplência, conforme pleiteia a requerente, almejando a 

nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que 

arbitrou multa moratória, que alega abusiva e exorbitante. Compulsando os 

autos observo do contrato acostado constante do Id 11886570 

especificamente à pág. 1, na cláusula 02, que trata dos encargos 

moratórios, que “o atraso no pagamento de quaisquer das prestações nas 

datas convencionadas, implicará na obrigação do cliente de pagar: i) juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês; ii) juros remuneratórios 

cobrados por dia de atraso calculado à taxa máxima indicada na presente 

cédula e iii) multa moratória de 2% (dois por cento)”. No entanto, ressalto 

que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros 

moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que 

representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo 

remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros 

encargos. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. 

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS 

CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO 

INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente 

quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e 

comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 
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remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro, na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. A repetição do indébito, contudo, deve ser efetuada na forma 

simples, haja vista que a norma do art. 42, parágrafo único do CDC não se 

aplica à espécie, eis que a cobrança extrajudicial se fez em obediência ao 

contrato, cuja revisão somente agora se operou. DA BUSCA E 

APREENSÃO Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar 

seu débito com o requerente. Apesar de argumentar a abusividade do 

contrato, não pode a requerida eximir-se do pagamento do débito por 

conta do pedido de revisão do contrato. Por fim, com a documentação que 

instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário de nº 

001920006727 (Id 11886570) e o instrumento de protesto, constante do Id 

10718268 demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante ao pedido de 

revisão do contrato, Cédula de Crédito Bancário de nº 001920006727, 

contido na contestação, determino o seguinte: 1. Limito os juros 

remuneratórios em 2,04% ao mês. 2. Mantenho a capitalização na forma 

contratada. 3. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da 

sua legalidade. 4. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, em 

ambos os contratos, faz às vezes de comissão de permanência), 

devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a 

correção monetária pelo INPC. 5. Mantenho as demais cláusulas do 

contrato. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez 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 requerido a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos. 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, 24 de março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013498-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1013498-45.2020.8.11.0041 REPRESENTANTE: SINDICATO 

DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT LITISCONSORTE: 

MUNICIPIO DE CUIABA PROCURADOR: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO W Vistos. Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência de 

Natureza Antecipada ajuizada por Sindicado dos Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde do Estado de Mato Gosso - SINDESSMAT em face do 

Município de Cuiabá. Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para análise. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo de Direito de Plantão da 

Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá/MT, a demanda foi 

equivocadamente distribuída a esta Vara Especializada em Ação Civil 

Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o arquivamento da 

presente ação é medida que se impõe. Ocorre que, no processo 

eletrônico, a atribuição para cadastramento do feito é das próprias partes, 

através de seus patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, 

classes e assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação 

ao juízo competente. Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 

de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no 

âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

em seu art. 26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a 

identificação da classe processual, o preenchimento dos dados 

estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da mesma forma, acerca 

da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. A distribuição da 

petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Dessa forma, é 

responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo advogado, efetuar 

a correta alimentação do sistema no ato de cadastramento do feito, de 

maneira que, não o fazendo e vindo o processo a cair em Juízo 

incompetente, deverá diligenciar para realizar nova distribuição ao Juízo 

competente. Ressalto que, após detida reflexão sobre o assunto, 

sedimentei o entendimento de que casos como o presente, de distribuição 

equivocada do feito em razão de erro no cadastramento do Sistema PJE, 

não devem ser tratados como situação que enseja declínio de 

competência. Destarte, o declínio de competência deve ocorrer quando, 

direcionado intencionalmente um feito a determinado juízo, esse juízo se 
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convença não ser o competente [em caráter absoluto] para processar e 

julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso dos autos. Isso 

porque restou asseverado pela própria parte autora na exordial que, a 

presente ação foi direcionada ao Juízo da Vara da Fazenda Pública desta 

Comarca. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013248-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE BENTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1013248-12.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ELISETE BENTA DE 

MORAIS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Cobrança ajuizada por Elisete Benta de Morais em face 

do Município de Cuiabá/MT. Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para análise. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que, a presente ação é de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013502-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1013502-82.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SINDICATO DOS 

ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT REU: MUNICIPIO DE 

CUIABA W Vistos. Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência de 

Natureza Antecipada ajuizada por Sindicado dos Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde do Estado de Mato Gosso - SINDESSMAT em face do 

Município de Cuiabá. Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para análise. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde já, 

anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 
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do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que, a presente ação foi dirigida ao Juízo da Fazenda Pública 

desta Comarca. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de Março de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 41021 Nr: 4229-63.2001.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DOUGLAS CARMONA, AILTON RAMOS 

DA SILVA, SISTEMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., 

DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES, CARLOS ORIONE, JOSE DJAIR 

TAVARES DE LUCENA, EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO - MTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA ROCHA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:3156-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, ALAN LONGO TORRES - OAB:13922/MT, ANA ROSA 

DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, DEFENSORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 342, ELPÍDIO 

ONOFRE CLARO - OAB:347/A, FERNANDO PEREIRA SANTOS - 

OAB:18948-B, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ PATROCÍNIO DE 

BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:OAB/MT 3.934, MARINA LIMA RASSI - OAB:16097, NEWTON RUIZ 

DA COSTA E FARIA - OAB:2597/MT

 Assim sendo, ACOLHO a manifestação do Ministério Público de fls. 

700/702, reconhecendo, assim, a prescrição para o ajuizamento da ação 

e, por conseguinte, JULGO o feito extinto com resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se.

 Em virtude da prescrição ora reconhecida, causa de extinção da ação 

que obsta eventual interesse do ente estatal, assim como ocorre nos 

julgamentos de improcedência do pedido, entendo que a sentença está 

sujeita ao reexame necessário em virtude da tese fixada pelo Superior 

Tribunal de Justiça no Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 

1.220.667, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017.

Não se pode olvidar que a questão do reexame necessário nas ações 

típicas de improbidade administrativa foi, recentemente, afetada ao rito dos 

recursos repetitivos [Tema 1.042] . Contudo, considerando que não há 

definição, entendo por aplicar a tese supracitada.

 Assim, após as intimações necessárias, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça.

Cuiabá, 23 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1266384 Nr: 26477-61.2017.811.0041

 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: RENATO LUIZ CARRARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FERRAZ DE ARRUDA, LENINE 

LAURO PADILHA DE ARRUDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJAFFARI CARDOSO RAMOS - 

OAB:21859/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 3. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro nos arts. 681 c/c 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes Embargos de Terceiro, opostos por Renato Luiz Carraro em 

face do Estado de Mato Grosso, do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, de Marlene Ferraz de Arruda e de Lenine Lauro Padilha de 

Arruda, o que faço para retirar a constrição do veículo modelo 

Renaut/Sandero EXP1016v, Renavam nº 505690950, Placa OBF-3651, 

efetivada no bojo dos autos da Ação Civil Pública nº 

6257-96.2004.811.0041, Código 152028.

 Considerando que a constrição do veículo se deu nos autos de 

cumprimento de sentença de ação civil pública, deixo de condenar o 

Ministério Público e/ou o Estado de Mato Grosso em custas e honorários, 

por não restar configurada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação Civil Pública nº 

6257-96.2004.811.0041, Código 152028.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá, 23 de Março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 394 de 714



Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FERREIRA BARBOSA (REU)

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 Nº do processo: 1003276-86.2018.8.11.0041 

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 das partes , por meio dos seus patronos, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do Estudo social 

realizado. CUIABÁ, 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044748-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. M. (AUTOR(A))

K. T. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA OAB - 024.105.581-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. R. (REU)

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 Nº do processo: 1044748-33.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, fim de proceder à INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, requerendo o que de direito, uma vez que o 

requerido não apresentou contestação e a audiência se realizou em 

05/11/2019. CUIABÁ, 24 de março 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: 1005972-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. S. (REQUERENTE)

C. A. F. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 Nº do processo: 1005972-27.2020.8.11.0041 

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, informar o local de trabalho do autor, WALLYSON 

DA SILVA SANTOS, para a expedição do ofício para o devido desconto da 

pensão alimentícia. CUIABÁ, 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009681-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIRDES MARIANA DA ROSA (REQUERENTE)

LAURIANA MARIANA DA ROSA SANTOS (REQUERENTE)

VANDA BRIGIDA DA SILVA SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO FURTOSO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009681-70.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANDA BRIGIDA DA SILVA SANTOS CUNHA, LAURIANA 

MARIANA DA ROSA SANTOS, ELOIRDES MARIANA DA ROSA ESPÓLIO: 

VITALINO FURTOSO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Abertura de Inventário, proposta por Vanda Brigida da Silva Santos 

Cunha, Lauriana Mariana da Rosa Santos e Eloirdes Mariana da Rosa, 

requerendo a partilha dos bens deixados em decorrência do falecimento 

de Vitalino Furtoso dos Santos. Compulsando-se os autos, verifica-se que 

o de cujus residia em endereço pertencente à circunscrição do Foro de 

Várzea Grande/MT, conforme certidão de óbito acostada ao id. 30228980 

e, de acordo com o que dispõe o art. 96 do CPC, as ações de inventário 

processam-se no foro de domicilio do autor da herança. Diante do 

exposto, declino da competência para processar e julgar o presente 

pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca de Várzea 

Grande/MT, para uma das Varas competentes. Procedam-se as baixas e 

anotações legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013329-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO BENEDETTI (REQUERENTE)

JESSICA BENEDETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/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: 1013329-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSICA BENEDETTI, BERNARDO BENEDETTI Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, a procuração outorgada pela herdeira Jéssica, 

devidamente assinada, bem como, a cópia da sentença de inventário 

assinada, tendo em vista que os documentos acostados ao id. 30546545 

não atingem a finalidade, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de março de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0030140-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERIDO)
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DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO OAB - MT6522-O (ADVOGADO(A))

HELDA FERREIRA OAB - MT9138-O (ADVOGADO(A))

LAIS KAROLINE DA SILVA OAB - MT27042/O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES OAB - MT1938-A (ADVOGADO(A))

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940-O (ADVOGADO(A))

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS OAB - MT13562-O (ADVOGADO(A))

GIULIANO MARTINS MEDEIROS OAB - MT21774-A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0030140-23.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO MAERCIO DE JORGI REQUERIDO: DOMINGAS 

ASSUNTA DE JORGI, LUIZ CARLOS DE JORGE Vistos etc. Observa-se 

que, o inventariante pugnou pela concessão de autorização judicial para a 

venda de bens, para pagamento dos credores (id. 21579548 (vol. 4)), com 

o que concordou o herdeiro, Luiz Carlos, no id. 21579647 (pág. 4). 

Conforme determinado (id. 21579691 – pág. 4), o inventariante juntou 

laudo de avaliação dos imóveis de matrícula nº 938 e 1.847, denominado 

Fazenda São Jorge, que consta do id. 21579692 ao id. 21579801 (vol. 5, 

fl. 1.727), sendo que, em 13 de junho de 2019, o herdeiro Luiz Carlos, foi 

intimado para que se manifestasse-se (id. 21579801), mas deixou 

decorrer in albis o prazo fixado, o que foi certificado no id. 28201670, e, 

via de consequência, foi concedida a autorização judicial postulada (id. 

25557260). Posteriormente, o herdeiro, Luiz Carlos, apresentou 

impugnação às avaliações no id. 28294821, em relação a qual se 

manifestou o inventariante no id. 28310073, pugnando pela expedição do 

alvará. Conforme se observa, a publicação da intimação, para 

manifestação acerca do laudo de avaliação, foi disponibilizada no DJe nº. 

10517, em 18 de junho de 2019, vindo o herdeiro, Luiz Carlos, se 

manifestar somente em de 23 de janeiro de 2020, restando, portanto, 

precluso o ato processual, conforme, inclusive, já certificado no id. id. 

28201670. Diante do exposto, expeça alvará judicial, para a venda dos 

imóveis rurais (matrículas nº. 938 e 1847), mediante depósito judicial dos 

valores, integralmente, e prestação de contas, em 20 (vinte) dias, 

contados de sua conclusão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009904-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009904-23.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELTON DE OLIVEIRA REQUERENTE: SIMONE GOMES DA 

SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, 

proposta por Welton de Oliveira e Simone Gomes da Silva Oliveira, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, as partes contraíram 

matrimônio, em 28 de julho de 2007 (id. 29882808), sob o regime da 

comunhão parcial de bens, do qual adveio um filho, nascido em 28 de 

setembro de 2005, em relação ao qual acordam, quanto ao exercício da 

guarda compartilhada, convivência e alimentos, que serão pagos pelo 

genitor, mediante desconto em folha de pagamento (id. 29882447). 

Infere-se que, as partes firmaram um acordo, quanto à partilha dos direitos 

adquiridos, na constância do matrimonio e que a divorcianda continuará a 

usar o nome de casada. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério 

Público se pronunciou favoravelmente à homologação do acordo (id. 

30083461). Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo realizado, para que produzam seus efeitos 

jurídicos e legais e, via de consequência, DECRETO o divórcio de Welton 

de Oliveira e Simone Gomes da Silva Oliveira, com fulcro nos arts. 226, 

§6º, da Constituição da República e 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, 

inclusive o regime matrimonial de bens. Expeça-se mandado de 

averbação. Expeça-se ofício ao empregador, Sesi Park, Av. Oátomo 

Canavarros, nº. 1079, Morada do Ouro, nesta cidade, para que promova o 

desconto dos alimentos, diretamente, em folha de pagamento, 

depositando-os na conta poupança nº. 00039874-7, agência 0016, op. 

013, titularizada por Simone Gomes da Silva, CPF nº. 015.330.971-78. 

Transitada em julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036252-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. R. D. A. (REU)

L. M. R. D. A. (REU)

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação via DJE do(a) 

advogado(a) da parte requerente, para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039535-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDAURA ALVES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIOLINO FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial proposta por Gedaura Alves Rodrigues, Naldino 

Alves Ferreira e Hoandresleia Alves Ferreira. Verifico que com relação ao 

pedido de gratuidade processual, não constam nos autos a qualificação 

dos requerentes e a declaração de hipossuficiência dos autores. Sendo 

assim, emendem a inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, para que, comprove que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008578-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. F. (REQUERENTE)

JUCIELLE VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº. 

1008578-28.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 
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Ação de Autorização Judicial proposta por Valentina Viana de Farias, 

menor impúbere representada por sua genitora Jucielle Viana dos Santos. 

Compulsando os autos, verifico que na certidão de óbito acostada no id. 

29632891, consta que o falecido deixou 02 (dois) filhos, contudo, consta 

apenas um deles no polo processual. Sendo assim, é necessária a 

regularização processual para a inclusão do herdeiro no polo ativo, caso 

seja de forma consensual, ou no polo passivo, se de forma litigiosa. Por 

esta razão, intime-se a autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, e extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048114-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DEL BARCO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES (REU)

JOAO LUCAS DE SOUZA NEVES (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 10 de junho de 2020, às 

16h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1052610-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RITA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA BRUNO (ESPÓLIO)

ALDA REGINA DE OLIVEIRA BRUNO (REQUERIDO)

GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRUNO SGUAREZI (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO (REQUERIDO)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO (REQUERIDO)

ANA RITA DE OLIVEIRA BRUNO (REQUERIDO)

NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Considerando a Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 10 de junho de 2020, às 

14h00min. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027521-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYCOLAS VAZ LAUWERS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE SILVA SANTOS OAB - 000.258.081-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTERJANE VAZ LAUWERS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024315-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

LEONOR RODRIGUES ALONSO (REQUERENTE)

RENE RODRIGUES (REQUERENTE)

PIETRA DRUM RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A 

(ADVOGADO(A))

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALONSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. R. (REPRESENTADO)

R. S. R. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar os autores para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto a 

petição de ID 30446622 (Cota Ministerial).

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034223-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEIZE DIAS DA COSTA OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT8345-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FELIX DA COSTA OLIMPIO (REQUERIDO)

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 

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 : 

1034223-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE OLIMPIO DOS SANTOS, 

DEIZE DIAS DA COSTA OLIMPIO REQUERIDO: ESTER FELIX DA COSTA 

OLIMPIO Vistos. Considerando que a parte autora atendeu ao parecer 

lançado no id 20136945, colha-se o pronunciamento do Ministério Público. 

Após, conclusos. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1042727-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OACI MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BENEDITO HELENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042727-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITO HELENO DE 

OLIVEIRA, OACI MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: LAURA MARIA DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial para 

levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa 

falecida, proposto por Benedito Heleno de Oliveira e Oaci Maria de Oliveira. 

Analisando os documentos juntados ao processo, infere-se das 

declarações constantes na certidão de óbito, que existem bens a 

inventariar (id. 24358530). O levantamento de valores depositados em 

conta bancária é permitido pela Lei nº 6.858/1980, desde que não haja 

outros bens a inventariar: “O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Com efeito, embora o pedido esteja fundado para o 

levantamento de valores depositados na Caixa Econômica Federal, 

havendo outros bens, deve ser formulado pela via apropriada, neste caso, 

por meio de Ação de Inventário. Diante do exposto, intime-se o patrono 

dos autores, para emendarem a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 
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de que esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta 

na certidão de óbito da falecida, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030682-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. F. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERREIRA REZENDE OAB - 035.738.801-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FRANCISCO LOANGO COUTINHO (EXECUTADO)

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 

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 : 

1030682-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: N. G. F. C. REPRESENTANTE: 

THAIS FERREIRA REZENDE EXECUTADO: WILLIAN FRANCISCO LOANGO 

COUTINHO Vistos. Defiro o pedido de id. 21269302. Considerando a 

informação de que o executado atualmente trabalha na Empresa Cuiabana 

de Limpeza Urbana, que é vinculada à Secretaria de Serviços Urbanos, 

expeça-se ofício para doravante descontar em folha de pagamento nos 

moldes do acordo homologado – id. 10102623, fl. 13. Ainda, cite-se e 

intime-se o executado, nos termos do despacho inicial, no endereço 

informado no id. 21269302. Cumpra-se. Às providências. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042979-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIR MARIA DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDU ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANA KARINA DA ROCHA DIAS (REQUERENTE)

GESNER RODRIGO DA ROCHA (REQUERENTE)

HELGA PATRICIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1042979-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADNIR MARIA DE OLIVEIRA 

ROCHA REQUERIDO: EDU ROCHA Vistos. Ante o teor da certidão retro, 

determino a intimação pessoal da parte autora, por carta com aviso de 

recebimento (AR), para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a 

emenda determinada inicialmente, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito. Caso não seja possível a intimação na forma acima determinada, 

intime-se por edital. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025487-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. L. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALMEIDA CAFE (EXECUTADO)

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 

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 : 

1025487-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: I. A. D. L. C. EXECUTADO: 

ANDRE LUIZ ALMEIDA CAFE Vistos. O executado não foi encontrado no 

endereço informado nos autos, o que impossibilitou o cumprimento do 

mandado de prisão. Assim, defiro a busca de endereço requerida na 

manifestação retro. Sobrevindo a informação supra, expeça-se o 

necessário para o cumprimento do mandado. Não sendo encontrado novo 

endereço, determino que o processo aguarde em Cartório, em escaninho 

próprio, o cumprimento do mandado de prisão, pelo tempo que nele 

constar (21.02.2029). Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025546-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT9228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (REU)

L. M. D. O. (REU)

L. F. M. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DECURSO PRAZO Certifico o decurso 

do prazo de suspensão do processo e, em observância ao § 4º do art. 

203 do CPC e orientação do art. 790 da CNGC, intimo o autor para dar 

prosseguimento ao processo, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cujo prazo iniciar-se-á quando do retorno dos 

prazos processuais. Cuiabá, 24 de março de 2020 Flaviane Aparecida L. 

Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022932-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial (id. 20152555), procedo a intimação 

da Sra Zuila Ribeiro Rodrigues, através do advogado constituído para 

requerer o que entender de direito no prazo legal. Cuiabá, 24 de março de 

2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª 

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: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993345 Nr: 20060-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: DPDM, LDSSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELBER MARCOS 

DE SOUSA MIRANDA, para devolução dos autos nº 

20060-63.2015.811.0041, Protocolo 993345, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1040543-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

ARLENE TEREZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-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 

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 : 

1040543-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARIEL GONCALVES JUNIOR, 

ARLENE TEREZA MACEDO Vistos. Conquanto se perceba que alguns 

comprovantes acostados aos autos para a prestação de contas, estejam 

ilegíveis, considerando as despesas de um adulto, o tempo que faz que o 

dinheiro foi liberado, e ainda, que não houve nenhuma objeção por parte 

do Ministério Público, considero como prestadas as contas, conforme 

determinada na decisão de id 18642734. No mais, acolho a cota retro, e 

determino a intimação da curadora do senhor Ariel, para que requeira o 

que entender de direito, no prazo leal. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035451-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA BRANDAO (REQUERIDO)

JOAO FRANCISCO BRANDAO (REQUERIDO)

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 

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 : 

1035451-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CLODOALDO DA SILVA 

BRANDAO REQUERIDO: VALTER DA SILVA BRANDAO, JOAO 

FRANCISCO BRANDAO Vistos. Cuida-se de ação de substituição de 

curatela proposta em 2017, que até o momento não foi possível a citação 

do requerido. Inicialmente, foi negado o pedido liminar porque este juízo 

entendeu que não existiam nos autos elementos suficientes a justificar a 

substituição da curatela naquela oportunidade. Contudo, agora a situação 

é diferente e, ainda que não tenha sido realizada a citação do requerido, 

consta dos autos o relatório de um estudo psicossocial efetuado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social (id 17585718), em que a 

assistente social constatou uma situação nada aceitável, como pode ser 

aferido no documento de id 17585718, e que indica que o curatelado 

esteja em situação de risco, ante as várias constatações relatadas no 

mencionado estudo. Assim, hoje entendo que estão presentes os 

requisitos permissivos ao deferimento da antecipação de tutela, razão pela 

qual nomeio o autor como curador provisório ao requerido João Francisco, 

em substituição do atual curador, senhor Valter da Silva Brandão. 

Expeça-se o necessário a que o curador aqui nomeado possa exercer 

bem e fielmente o encargo. Promova-se a citação do requerido Valter da 

Silva Brandão, sobre os termos desta ação para, querendo, apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Defiro os 

benefícios do art. 212, § 2º, do CPC, para o cumprimento da diligência. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013404-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZER SCAPINI COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS OAB - MT28070/O 

(ADVOGADO(A))

GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT18796/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SCAPINI COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Cezar Scapini Coutinho 

em face de sua genitora Maria Scapini Coutinho. Considerando as 

informações de que a requerida encontra-se acamada conforme consta 

na inicial, com quadro grave de “demência não especificada na doença de 

alzheimer” (CID F.009), – id. 30561652, nomeio o requerente Cezar Scapini 

Coutinho como seu Curador provisório. Lavre-se o termo de compromisso 

nos termos pleiteados na inicial. Diante do quadro clínico, deixo de 

determinar a sua citação e intimação para audiência de entrevista e 

determino seja procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste 

juízo, para comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser 

apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos 

autos, dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010880-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA GOMES MOREIRA LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1010880-30.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: MARCIA ANDREA GOMES 

MOREIRA LOURENCO EXECUTADO: VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA 

Vistos. A demanda fora distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora 

o nobre Juízo da 1ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, o prolator 

da decisão que fixou os alimentos provisórios, em ação de n° 

1023074-96.2019.8.11.0041, conforme documento constante do id. 

30125066. Sobre o tema é importante lembrar que, o art. 516, II do CPC 

dispõe: “A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: 

(...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” (grifo 

nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes autos, ao 

insigne juízo da 1ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, mediante 

as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011022-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Daniel Rodrigues de 

Souza em face de sua esposa Marlene Maria Dias. Considerando as 

informações de que a requerida encontra-se acamada conforme consta 

na inicial, com quadro grave de Encefalopatia Hipoxico-Isquemica, – id. 

30156315, nomeio o requerente Daniel Rodrigues de Souza como seu 

Curador provisório. Lavre-se o termo de compromisso nos termos 

pleiteados na inicial. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua 

citação e intimação para audiência de entrevista e determino seja 

procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para 

comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência 

ao Ministério Público. Expeça-se o necessário Intimem-se. Cumpra-se com 
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urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038501-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Cezar Scapini Coutinho 

em face de sua genitora Maria Scapini Coutinho. Considerando as 

informações de que a requerida encontra-se acamada conforme consta 

na inicial, com quadro grave de “demência não especificada na doença de 

alzheimer” (CID F.009), – id. 30561652, nomeio o requerente Cezar Scapini 

Coutinho como seu Curador provisório. Lavre-se o termo de compromisso 

nos termos pleiteados na inicial. Diante do quadro clínico, deixo de 

determinar a sua citação e intimação para audiência de entrevista e 

determino seja procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste 

juízo, para comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser 

apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos 

autos, dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037969-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE OSMAR DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDRIA OLIVEIRA DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

ARIADNY OLIVEIRA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1037969-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: MARIA 

AUXILIADORA OLIVEIRA DA MOTTA Vistos. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde/MT ajuizou a presente Habilitação de Crédito em face do Espólio de 

Maria Auxiliadora Oliveira da Motta. Compulsando os autos, verifica-se que 

a ação de inventário de nº Proc. 1023871-43.2017.8.11.0041 fora extinta 

sem resolução de mérito na data de 15.03.2018. É o relatório. D E C I D O. 

Analisando os autos verifica-se que as partes que representavam o 

espólio de Maria Auxiliadora de Oliveira Motta, já se manifestaram junto ao 

id. 15586518, aduzindo que o processo de inventário foi extinto sem 

resolução de mérito. Ante o exposto diante da perda do objeto da ação, 

declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

praxe. Custas recolhidas (id. 11236089). P. I. C. Cuiabá-MT, 24 de março 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0001312-17.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. S. A. (REQUERENTE)

D. B. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. G. S. D. M. (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: 0001312-17.2014.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: GEANE CRISTINA DE SOUZA AMORIM Endereço: 09 

CONDOMINIO RECANTO, 159, CASA 16, RECANTO DOS PASSARO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: DANILO BENICIO AMORIM DE 

MORAIS Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE 

GERALDO SABINO DE MORAIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor da suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - 

MT, 24 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  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.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011384-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAILDE COSTA LOBO (AUTOR(A))

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:

GIOVANA CRISTINA DE ASSUNCAO COSTA LOBO (REU)

MARCOS VINICIUS DE ASSUNCAO COSTA LOBO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 n.º 1011384-36.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de alimentos com pedido liminar. Vistos, etc... Observa-se que 

intimado, o Requerente instruiu os autos com a cópia da decisão de que 

decretou sua prisão no processo de código n. 966322, que se encontra 

em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, Id n. 30469183, o qual não é documento hábil 

para prosseguimento da presente ação. Assim, intime-se, novamente o 

Requerente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir a inicial com a cópia da sentença que fixou os alimentos, o 

qual pretende ser exonerado, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003869-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LAURINDO SEVERO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

JOSYVALDO DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

JOCYNEIA DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1003869-81.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS Endereço: RUA 

PAVÃO, 21, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-268 REQUERIDO: Nome: 

ESPÓLIO DE LAURINDO SEVERO DA SILVA Endereço: RUA PAVÃO, 21, 

CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-268 FINALIDADE: Nos termos do artigo 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do 

autor da suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 24 de março 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.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1054296-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACY ROBERT VALADARES DE MORAES (REU)

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 n. 1054296-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração da obrigação alimentar (com pedido de antecipação de tutela). 

Vistos, etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de tentativa de conciliação, instrução 

e julgamento para a data 26/05/2020 às 16:30 horas, mantendo-se 

inalteradas as determinações contidas na decisão Id. 28096727, 

providenciando-se a Gestora, a expedição do necessário para a devida 

intimação/citação das partes e realização da audiência. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017330-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERNANDO LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

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 n. 1017330-23.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos e Guarda Vistos, etc... Antes de tudo, verifica-se que a 

Requerente Erika não está representada por seu advogado, Id n. 

19601837 no acordo entabulado entre as partes, Id n. 29751924, nem tão 

pouco existe notícia de renúncia dos poderes a ele outorgados, e, muito 

menos há constituição de novo advogado. Sendo assim, intime-se o d. 

patrono da Requerente, Id n. 19601837, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar o necessário para fins de análise/homologação do 

acordo, em observância ao acima disposto. Se cumprido o acima 

determinado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público nos termos do 

artigo 178, inciso II, do CPC, por existir interesse de menor e, voltem-me 

imediatamente conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005017-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT25025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUIRINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

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 n. 1005017-30.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de 

Bens Vistos, etc... Considerando os termos da Portaria-Conjunta n. 247, 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data 

22/04/2020 às 16:30 horas, mantendo-se inalteradas as determinações 

contidas na decisão Id. 27645297, providenciando-se a Gestora, a 

expedição do necessário para a devida intimação/citação das partes e 

realização da audiência. Ás providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003869-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TRINDADE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LAURINDO SEVERO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

JOSYVALDO DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

JOCYNEIA DE OLIVEIRA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003869-81.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se nos autos, a inventariante 

manifestou no Id 28446871, requerendo a suspensão do processo, em 

razão do ajuizamento de uma “ação de Reconhecimento de União Estável, 

processo nº 1003255 -42.2020.8.11.0041, o qual tramita na 2ª vara de 

família e sucessões da comarca de Cuiabá -MT.” Assim sendo, necessário 

consignar, razão lhe assiste, uma vez que a resolução da questão 

referente à união estável influi na partilha dos bens/patrimônio deixado 

pelo de cujus, sendo conveniente neste caso a suspensão. Neste sentido, 

aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANÇA E 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. A suspensão integral do processo é 

adequada, porque não se pode dar andamento a um inventário, enquanto 

estiver pendente a resolução sobre a união estável alegadamente havida 

entre a agravada e o falecido. Eventual reconhecimento da união pode 

implicar em reconhecimento de eventual meação, o que, se ocorrer, pode 

alterar por completo o quadro de bens do “de cujus”, e a serem 

distribuídos aos herdeiros deles, sejam eles quem forem, e a que título 

forem herdeiros. NEGARAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 

70082742453, TJRS, Julgado em: 28-11-2019) Dito isso, nos termos do art. 

313, V, do CPC, defiro o pedido de suspensão do inventário/arrolamento 

pelo prazo de um ano, no aguardo de informações quanto ao julgamento 
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da referida ação, ou até ulterior deliberação deste Juízo. Se decorrido o 

prazo sem nenhuma manifestação nos autos, intime-se a inventariante, 

através do advogado, para manifestar no prazo de dez dias, 

providenciando o que mais necessário ao prosseguimento do processo, e, 

em caso de inércia, proceda-se a intimação pessoal, para que manifeste 

interesse neste processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção 

ou extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) neste(s) autos, quando for o caso, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes, e, ações de Estado de conformidade 

com o ordenamento jurídico, devendo as intimações pessoais e citações 

serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu) e testemunhas, 

quando arroladas pela Defensoria Pública. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013076-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GRUBERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CURT GRUBERT (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013076-70.2020.8.11.0041 Ação: 

Curatela. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de 

Curatela movida por Rosemari Grubert em face de Osmar Curt Grubert, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que o 

Requerido conta com 67 (sessenta e sete) anos e diagnóstico de 

demência a mais de 10 anos, em acompanhamento neurológico, em uso de 

anticolinesterásicos, encontrando-se em fase avançada da patologia sem 

condições de responder pelos seus atos, doença indicada pelo CID 10: 

G30.0 - Doença de Alzheimer. Informa que a Requerente, ora filha do 

Requerido, na tentativa de melhor atender as necessidades de seu 

genitor, busca a tutela do judiciário para interditar seus atos civis. 

Esclarece que possui urgência da concessão da tutela, uma vez que a 

Requerente irá pleitear em nome do Requerido a conversão do Benefício 

Assistencial ao Deficiente – LOAS em Aposentadoria por Invalidez Rural, 

que lhe era devido na época. Diante disso, pede a concessão da tutela de 

urgência para fins de que seja a Requerente nomeada curadora provisória 

do Requerido. Instruiu o pedido com documentos. Relatei. Fundamento e 

Decido. Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental 

juntada com a inicial, em especial, atestado médico acostado sob o Id n. 

30490680; Considerando, mormente a necessidade de amparar o 

Interditando material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito do Interditando, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Rosemari Grubert como Curadora 

Provisória de seu pai Osmar Curt Grubert, para os fins de representa-lo ou 

assisti-lo em todos os atos da sua vida civil, ficando referida Curadora 

Provisória nomeada como depositária fiel dos valores recebidos ou a 

receber, inclusive para que possa representa-lo junto a quaisquer Órgãos 

e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, 

empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar contas 

bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se necessário, etc. 

Ficando obrigada à prestação de contas quando instada a tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedada a 

Curadora, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento 

em nome do Interditando, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo 

de curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Considerando que o Interditando é idoso, em fase 

avançada da patologia (vascular + Alzheimer), sem condições de 

responder pelos seus atos, conforme informado no atestado médico de id 

n. 30490680, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de 

um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida do Interditando, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar 

atos da vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se o 

Interditando sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. 

Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “Art. 245 

Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente 

incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial de justiça 

descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. Considerando os 

termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das 

pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no 

processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor 

Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará vista dos autos para os 

fins de direito. No mais, considerando que encerrou o convênio firmado 

entre o Poder Judiciário deste Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de 

Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – GG), não sendo possível, por ora a 

disponibilização de médico(a) psiquiatra para atender a demanda de 

Exames Psiquiátricos e elaboração de laudos técnicos para subsidiar as 

decisões/sentenças junto aos processos de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá/MT, 

aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias uma solução para o 

caso. Decorrido este prazo, certifique-se e conclusos para deliberação ou 

decisão. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes 

autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial 

de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de 

Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1017309-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RONIEL DIAS DE AMORIM (HERDEIRO)

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSANGELA DIAS DE AMORIM (HERDEIRO)

RONALDO DIAS DE AMORIM (HERDEIRO)

RONIVALDO DIAS DE AMORIM (HERDEIRO)

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017309-47.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, necessário observar, consoante 

decisão de Id 25147646, não recorrida, fora mantida no encargo a atual 

inventariante. Dito isso, e, considerando ainda a manifestação ministerial 

de Id 29021521, e, o noticiado e postulado pela inventariante no Id 

30573470, objetivando agilizar a tramitação deste processo, antes de 

qualquer outra decisão, oficie-se, ao fins pretendido pela inventariante, ao 

Banco do Brasil AG. 3499-1, C/C 5319-8, solicitando extrato atualizado da 
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referida conta bancária em nome do de cujus Fernando de Amorim, Id 

19599291 - Pág. 1, no período mínimo de seis meses, e, mormente quanto 

ao saldo/quantia que “encontra bloqueada deste o seu falecimento - 

(fev/19)”. Oficie-se, com remessa de cópia da petição de Id, 30573470 - 

Pág. 1, e, fixando o prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, sob 

as penas da lei. Com a resposta nos autos, oportunize-se a manifestação 

da inventariante, no prazo de dez dias, e, em seguida, pelo mesmo prazo, 

dos demais interessados-herdeiros. Após, havendo interesse de incapaz, 

dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem conclusos para análise dos 

demais pedidos, visando a conclusão deste processo. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014467-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

M. C. G. D. L. (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA GONCALVES DE LIMA OAB - 275.185.661-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PEREIRA 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 n. 1014467-94.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento à manifestação ministerial de Id 

29019537, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de 

quinze dias, podendo requerer o que mais de direito, mormente no que se 

refere a “informação concernente a divisão do montante e comprovação”, 

relacionada aos autos do Processo n. 1030889-81.2018.8.11.0041, e, em 

seguida, havendo interesse de incapaz, dê-se nova vista ao Ministério 

Público, arts. 178, II e 698 do CPC, e, após, voltem os autos conclusos 

para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013553-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CYRIACO DA SILVA (REQUERENTE)

NEIVA SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

IVONE SIQUEIRA E SILVA (INVENTARIANTE)

WALMIR BENTO CIRIACO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO CYRIACO DA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO CIRIACO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ERCIO CIRIACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CYRIACO DA SILVA (ESPÓLIO)

HERMENEGILDA SIQUEIRA E SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013553-93.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de pagamento das custas ao 

final, conforme postulado na inicial, Id 30584480-Pág. 4, com respaldo 

aliás, na jurisprudência: “...As custas do inventário são encargo do espólio 

e não dos herdeiros ou do inventariante pessoalmente, conforme 

entendimento consolidado neste Tribunal. Inexistindo, por ora, elementos 

para apurar integralmente a capacidade financeira do espólio, a solução 

que melhor se amolda ao caso é permitir o recolhimento das custas ao 

final. Não dispensar o recolhimento de custas, no momento, significaria 

tolher o acesso à justiça...” (RAI 70069325314, TJ RS, Julgado em 

08/09/2016) Ressalto, ainda, por oportuno, diante do pretendido nestes 

autos, nos termos do artigo 672 do CPC é possivel a cumulação de 

inventários para a partilha de herança de pessoas diversas. No mais, 

considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário pode 

ser processado pelo rito de arrolamento sumário cumulativo, ressalvada 

necessidade de conversão para arrolamento comum ou inventário 

ordinário. Nomeio inventariante a Requerente IVONE SIQUERA E SILVA, e, 

embora dispensável, art. 659 do CPC, havendo necessidade, poderá ser 

lavrado termo de compromisso, mediante comparecimento na Secretaria 

desta Vara, aos fins de direito, em cinco dias. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual isenção/pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, entretanto, que a 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

dos de cujus Pedro Cyriaco da Silva e Hermenegilda Siqueira e Silva, 

Provimento 56/2016 do CNJ, que não vislumbro nos autos. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar o plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do 

Código Civil, no que aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado o plano 

de partilha, se houver testamento ou interesse de incapaz, arts. 178, II e 

698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem os 

autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006840-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DE JESUS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FRANCISCA DE JESUS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006840-39.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifico que foi 

confirmada pela inventariante a existência de renúncia a direito 

sucessório, Id 24982603. Assim sendo, necessário que seja regularizada 

a situação relacionada à renúncia(s), tendo em vista a necessidade de 

formalização, consoante exigência legal, mediante escritura pública ou 

comparecimento em Juízo, para assinatura de termo de renúncia, de 

acordo com o art. 1.806 do Código Civil. Neste sentido, aliás: “A renúncia à 

herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou termo nos 

autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a promessa de 

assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade 

seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) 

Desta forma, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de 

quinze dias, quanto a necessidade de formalização da(s) renúncia(s), 

providenciando o que mais necessário ao prosseguimento e conclusão 

deste processo, podendo requerer/providenciar o que mais de direito. 

Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015139-71.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE TEIXEIRA (AUTOR(A))

JOSE DOMINGOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

FLORENTINA ALBINA MOREIRA (AUTOR(A))

MARIA JOSE TEIXEIRA (AUTOR(A))

JACELEIDE TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDETE AUXILIADORA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ERENIR DE JESUS TEIXEIRA (AUTOR(A))

JOEL PINTO TEIXEIRA (AUTOR(A))

DECIO PINTO TEIXEIRA (AUTOR(A))

CELSON TAPAJOS TEXEIRA (AUTOR(A))

JOELMA FATIMA TEIXEIRA (AUTOR(A))

FERNANDO PINTO TAPAJOS (AUTOR(A))

ANGELICA TAPAJOZ PEREIRA (AUTOR(A))

ODENIR DA CRUZ TEIXEIRA (AUTOR(A))

GERSON PINTO TEIXEIRA (AUTOR(A))
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MARCOS PINTO TAPAJOZ (AUTOR(A))

JOANETE PINTO TAPAJOS (AUTOR(A))

FRANCES TAPAJOS DA FONSECA (AUTOR(A))

ROSANGELA TAPAJOS GOMES (AUTOR(A))

SOLANGE TEIXEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

NAZARETE DOS ANJOS TEIXEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

JABICA DA CONCEICAO TAPAJOS (AUTOR(A))

DELVI PINTO TAPAJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO (REU)

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 n. 0015139-71.2009.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Reportando-me ao parecer ministerial de Id 

28038789, e, considerando a prestação de contas questionadas pelo 

Ministério Público, oficie-se ao “responsável legal do Residencial 

Casannova, onde o idoso reside, para que traga aos autos o contrato 

firmado e ainda que esclareça: I – se o idoso é retirado pelo curador para 

passar os finais de semana em casa ou se fica integralmente no 

Residencial Geriátrico; II – se o local mantém um controle das compras 

entregues pelo curador para serem consumidas/utilizadas pelo idoso”, 

bem como se “o idoso é levado a passeios e quantas vezes é visitado 

semanalmente pelo Curador e sobrinho, para fins de atender o idoso em 

suas necessidades básicas e se existe livro de registro destas visitas ao 

idoso no hospital.” (cf. Id 28220332 - Pág. 4) Oficie-se, portanto, com 

remessa de cópia do parecer ministerial, Id 28038789 e da petição de Id 

28220332, para melhor compreensão, fixando o prazo de cinco dias para 

resposta a este Juízo, sob as penas da lei. No mais, sem prejuízo das 

determinações supra, inclusive tendo em vista a prestação de contas de Id 

28218878, justificativa/pedido de Id 28220332 e Id 30519299 do curador, 

antes de qualquer outra decisão nos autos, havendo interesse de 

incapaz, art. 178 e 698 do CPC, dê-se nova vista ao Ministério Público e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para análise. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013795-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013795-23.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos observa-se que a 

inventariante manifestou, por último, no Id 28019216 - Pág. 1, requerendo o 

prosseguimento do processo mediante a declaração da união estável 

havida com o de cujus DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES, durante mais 

de 25 (vinte e cinco) anos, Id 13302525-Pág. 3, e, além disso, pede 

autorização judicial para “a venda do bem móvel (caminhão) que está 

arrolado no presente autos.” Dito isso, oportuno ressaltar, ainda, quanto a 

viabilidade do pedido de reconhecimento da união estável, nos próprios 

autos de inventário, vejamos os seguintes e pertinentes julgados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Cabível reconhecimento 

incidental da união estável nos autos do inventário, porquanto admitida 

pelos herdeiros, ora agravantes...” (Agravo de Instrumento, Nº 

70010900090, TJRS, j. 24.11.2015) Ainda, precedente mais recente: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. 

RECONHECIMENTO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. Caso em que a 

existência da união estável entre o falecido e a recorrente está 

devidamente assinalada nos dados informativos colacionados, sendo 

possível, na esteira do preconizado no art. 612 do CPC, o reconhecimento 

incidental da relação nos moldes do art. 1.723 do CC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083064972, TJRS, 

Julgado em: 16-12-2019) No caso em exame, aliás, a viabilidade do 

reconhecimento da união estável da inventariante com o de cujus, pelo 

que se extrai dos autos, advém do fato de que os herdeiros, maiores e 

capazes, estão de acordo, Ids 13302585 e 13302585, e, fora juntada, 

ainda, cópia de “Escritura Pública de Declaração”, firmada por duas 

testemunhas. Além do que, observa-se, também, dos autos a inexistência 

de impedimento legal, pois, ao que consta, assim como a inventariante, 

Sra. Leida Estevam de Carvalho, Id 13302536 - Pág. 1, o de cujus era 

solteiro, Id 13302531 - Pág. 1. Ante o exposto e mais que dos autos 

consta acolho o pedido incidental de Id 28019216-Pág.3, reiterado no Id 

28019216 e o faço para reconhecer e declarar a união estável havida 

entre a inventariante LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO e o de cujus 

DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES, pelo período de 25 (vinte e cinco 

anos) até a data do óbito deste último, em 07 de julho de 2017, para todos 

os efeitos legais. Outrossim, reconhecida a união estável, e, não havendo 

divergência entre os herdeiros, objetivando concluir este processo, defiro, 

desde já, o pedido de venda e/ou direito relacionado ao bem móvel, 

veículo/caminhão, descrito no Id 13302559 - Pág. 2, ressalvado eventual 

direito de terceiro, conforme postulado no Id 28019216 - Pág. 1, mediante 

prestação de contas no prazo de vinte dias, quanto ao valor da 

alienação/venda que vier a ser efetivada. Portanto, além da prestação de 

contas, no prazo acima fixado, no mesmo prazo, a inventariante deverá 

apresentar, ratificar, retificar plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação dos bens/patrimônio, valor(es), quota parte de cada herdeiro 

ou pedido de adjudicação, se for o caso, em observância ainda, na 

íntegra, do já determinado no Id 13345203. Às providências, expedindo-se 

o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014847-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT11238-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT11238-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTHER GARCIA DE CARVALHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014847-88.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

processado pelo rito de arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus 

Thiago de Carvalho, Id 6963883, tendo como inventariante nomeado o 

Requerente Samuel Alves de Carvalho, Id 6963883,objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos. A inicial foi 

instruída com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, 

comprovação de inexistência de registro de testamento em nome do de 

cujus, Id 8301478, não havendo manifestação de discordância por parte 

dos herdeiros, Id 19614604 e 27276893. É a síntese. Decido. Conforme 

relatado, trata-se de inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 

do Código de Processo Civil, por não haver divergência entres os 

herdeiros e muito menos interesse de incapaz. Assim, é possível a 

imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e efetiva 

prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributosincidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 
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DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Da mesma forma, ALIÁS, assim já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegávelque a entrada em vigor do novo 

CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC 

revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha apresentada nos autos, Id 10820384, 

aos fins de direito, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. 

Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de 

partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com 

a observância de que é requisito para registro a comprovação de 

pagamento ou isenção de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda 

Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos 

da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, 

art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública 

“para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Sem custas, Id 7241475. Cumpra-se, com a observância das 

formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033149-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELE CRISLAINE DA SILVA RODRIGUES PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO RODRIGUES PALMA (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 1033149-97.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Grasiele Crislaine da Silva Rodrigues Palma, devidamente 

qualificada nos autos, objetivando o levantamento de eventuais créditos 

do falecido Jarbas Antonio Rodrigues Palma decorrentes da relação de 

trabalho com a empresa Unifort Portaria Ltda EPP que venham a ser 

reconhecidos junto ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho, autos n. 

0000651-20.2018.5.23.0007. Prossegue dizendo a Requerente que é filha 

do de cujus juntamente com seu irmão Davi Arthur Almeida Rodrigues 

Palma, menor de idade. Informa, ainda, que o despacho proferido pelo 

Juízo trabalhista, Id n.22107576, determinou que fosse juntado naqueles 

autos, certidão dos dependentes habilitados perante a Previdência Social 

e, na falta deles, alvará judicial com indicação dos sucessores indicados 

na lei civil. Por fim, diante do referido despacho, postula pela expedição de 

alvará judicial em seu favor, diante da ausência de dependentes 

habilitados na previdência social. Intimada, a Requerente incluiu no polo 

ativo o seu irmão menor de idade, representado por sua genitora, juntando 

aquiescência desta quanto aos pedidos iniciais, Id n. 24312613. Parecer 

ministerial acostado no Id n. 30029563, opinando pela concessão do 

Alvará Judicial com posterior comprovação de depósito em conta em favor 

do herdeiro menor. Vieram-me os autos conclusos. Relatos necessários. 

Decido. Primeiramente, oportuno consignar que, o alvará, tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento. Outrossim, o pedido pode ser deferido mediante simples 

alvará judicial, uma vez que da análise dos autos, constata-se que a 

Requerente tem legitimidade para representar o falecido, como também, 

para proceder ao levantamento de eventuais valores deixados por ele, por 

ser sua filha/herdeira (artigo 1784 do Código Civil) e, por contar com a 

aquiescência da representante legal de seu meio-irmão. Pelo exposto, 

considerando tudo o que mais dos autos consta, e, em consonância com o 

parecer ministerial, Id n. 30029563, defiro o pedido de expedição de alvará 

judicial em favor da Requerente Grasiele Crislaine da Silva Rodrigues 

Palma, para fins de representar/levantar eventuais créditos de de cujus 

Jarbas Antonio Rodrigues Palma decorrentes da relação de trabalho com a 

empresa Unifort Portaria Ltda EPP, que venham a ser reconhecidos junto 

ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho, autos n. 0000651-20.2018.5.23.0007, 

com os acréscimos que houver. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar do levantamento do alvará judicial, para comprovação do depósito 

da cota parte pertencente ao menor no Departamento da Conta Única do 

Poder Judiciário deste Estado, agência n. 3834, Banco do Brasil, afim de 

que seja vinculado a este processo, até ulterior deliberação. Expeça-se 

imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, ou prejuízo ao 

imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos da Lei. 

Prestadas as contas, vista a representante do Ministério Público e, 

conclusos. Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009492-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APOLONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN OAB - MT19637/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 de analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 12/05/2020, às 17:00 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, por meio de 

sua representante legal, cientificando-a 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, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0015406-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO QUEIROZ TEIXEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETUNIA MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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 : 

0015406-33.2015.8.11.0041. REQUERENTE: MARCO ANTONIO QUEIROZ 

TEIXEIRA REQUERIDO: PETUNIA MARTINS DE FREITAS Vistos etc. 

Comungo com o parecer do Ministério Público, deteminando a intimação da 

requerida na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar em relação 

a avaliação, no prazo de 10 (dez) dias. Não avendo manifestação do 

patrono da requerida, certifique-se senhor gestor. Após, determino a 

intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestando sobre a avaliação. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se ao Ministério Público, por fim conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0023388-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SEABRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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 : 

0023388-98.2015.8.11.0041. REQUERENTE: CECILIA SEABRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA Vistos etc. Detemino a 

intimação da requerida na pessoa de seu patrono, via DJE, para 

manifestar em relação as informações juntadas no autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Não avendo manifestação do patrono da requerida, 

certifique-se senhor gestor. Após, determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestando nos prestentes autos. Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se ao Ministério 

Público, por fim conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 406 de 714



quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035089-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. D. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA GABRIELLI BORGES OAB - MT24736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por BETINA ISABELLA DE FRANCO em face 

de ARSÊNIO SOARES DE OLIVEIRA. Em face da Sentença proferida no ID 

n.º 24942702/24942710 o Requerido opôs embargos de declaração 

alegando existir obscuridade na decisão quanto à partilha da casa 

localizada na Rua Esperança, n.º 18, Bairro Verdão, inscrito na matrícula 

n.º 19592, registrada no Cartório do 7.º Ofício, pois há prova nos autos da 

divisão do mencionado bem. Ao final, em síntese, requer o acolhimento 

dos embargos de declaração. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos Provisórios e Partilha de Bens ajuizada por Betina Isabella de 

Franco em face de Arsênio Soares de Oliveira. Os embargos de 

declaração cabem quando no pronunciamento jurisdicional houver 

omissão, contradição, obscuridade ou quando existir questão ou ponto o 

qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 1.022 do NCPC). 

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Analisando detidamente os argumentos contidos nos Embargos de 

Declaração verifico que a Embargante almeja rediscutir os termos da 

decisão proferida no ID’ n.º 24942702/24942710. Ressalto que, em 

permanecendo a irresignação quanto ao teor do pronunciamento judiciail, 

deverá a parte interpor o recurso cabível, ficando desde já advertida 

quanto aos termos do art. 1.026, § 2.º do C.P.C. ANTE O EXPOSTO e, com 

tais considerações, por força do art. 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, dando regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009687-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

SILVIA PEREIRA DA SILVA OAB - 666.710.431-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. A. P. (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 DECISÃO Processo: 

1009687-77.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: SILVIA PEREIRA DA 

SILVA AUTOR: I. P. P. REU: PAULO SERGIO DE ALMEIDA PENNA 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 Novo Código de processo Civil. Em analise aos autos, e, atento 

ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em 

consideração a idade da menor, bem como que o sustento dos filhos 

incumbe aos pais, verificando ainda a necessidade/possibilidade do 

genitor de arcar com os alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 

30% dos rendimentos do requerido, descontados somente IR e INSS, 

incidindo sobre o 13º e férias, valor este que entendo o mais adequado no 

momento, possibilitando a satisfação mínima das necessidades da menor, 

que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 

10 (dez) de cada mês, devendo ser descontados em folha de pagamento 

do autor e depositado na conta corrente n. 00023878-2 da Agência n. 

0686 da Caixa Econômica Federal, operação 001, de titularidade da 

genitora da criança. Quanto às visitas, tratando-se de direito fundamental 

da criança, que não pode ser objeto de qualquer forma de negligência ou 

omissão (CF., art 227 e ECA, art. 5°) e convencendo-me da 

verossimilhança da alegação e ante o fundado receio de dano irreparável 

a menor, privada do afeto e carinho do pai, determino que as visitas sejam 

livres. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) 

para o dia 12/05/2020 às 16:30 horas. Cite-se o requerido, 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, 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 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. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004288-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUZA MARQUES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALINA DIAS DE MOURA NUNES (RECONVINDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004288-67.2020.8.11.0041. RECONVINTE: WALTER DE SOUZA 

MARQUES RECONVINDO: JOALINA DIAS DE MOURA NUNES Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS 

formulado por WALTER DE SOUZA MARQUES e JOALINA DIAS DE 

MOURA NUNES. Requerem a homologação do acordo para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos. É o relato. Decido. Cuida-se de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS formulado por WALTER DE 

SOUZA MARQUES e JOALINA DIAS DE MOURA NUNES. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

assinado pelas partes, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no Id.28745818; extinguindo o presente com resolução do mérito. 

Oficie-se o setor de recursos humanos do Governo do Estado de Mato 
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Grosso (Id. 28745825) para que proceda ao desconto mensal na folha de 

pagamento referente a pensão em nome de Benedita Dias de Moura 

Marques e deposite na conta da Sr.ª Joalina Dias de Moura Nunes. Intime – 

se a Srª Joalina para que apresente a conta para o deposito dos valores. 

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de processo Civil. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004288-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUZA MARQUES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALINA DIAS DE MOURA NUNES (RECONVINDO)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004288-67.2020.8.11.0041. RECONVINTE: WALTER DE SOUZA 

MARQUES RECONVINDO: JOALINA DIAS DE MOURA NUNES Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS 

formulado por WALTER DE SOUZA MARQUES e JOALINA DIAS DE 

MOURA NUNES. Requerem a homologação do acordo para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos. É o relato. Decido. Cuida-se de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS formulado por WALTER DE 

SOUZA MARQUES e JOALINA DIAS DE MOURA NUNES. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

assinado pelas partes, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo 

realizado no Id.28745818; extinguindo o presente com resolução do mérito. 

Oficie-se o setor de recursos humanos do Governo do Estado de Mato 

Grosso (Id. 28745825) para que proceda ao desconto mensal na folha de 

pagamento referente a pensão em nome de Benedita Dias de Moura 

Marques e deposite na conta da Sr.ª Joalina Dias de Moura Nunes. Intime – 

se a Srª Joalina para que apresente a conta para o deposito dos valores. 

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de processo Civil. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025571-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CESAR FERNANDES RODRIGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CARLOS ION RODRIGUES DA SILVA (HERDEIRO)

MARILENE FATIMA FERNANDES RODRIGUES (HERDEIRO)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025571-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SILVANA ALVES DOS 

SANTOS INVENTARIADO: DANILO CESAR FERNANDES RODRIGUES 

Vistos, etc. SILVANA ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificados 

nos autos, ingressaram em juízo com o presente pedido de 

ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens deixados por e DANILO CESAR 

FERNANDES RODRIGUES (certidão de óbito, Id.14678242). Decisão 

nomeando a herdeira Rosangela Tizuko Chimada Nakamura como 

inventariante, Id. 22699891. Carreou aos autos as certidões negativas da 

“de cujus” perante a Fazenda Pública Federal e Estadual (Id. 14678391). 

Certidão acerca da inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, Id.19000018. Declaração de isenção de valores do 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos – ITCD, Id. 24003457. É o relatório. Decido. Cuida – de 

ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens deixados DANILO CESAR 

FERNANDES RODRIGUES proposto por SILVANA ALVES DOS SANTOS. 

Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas as formalidades 

legais e que a inventariante carreou aos autos certidões negativas da “de 

cujus” Fazenda Pública Federal e Estadual (Id. 14678391). Certidão acerca 

da inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida 

pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, Id.19000018 e 

declaração de isenção de valores do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, Id. 24003457. As 

provas documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, 

cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 

do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao 

pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em 

julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Desta forma, não há óbice para a homologação do presente feito. Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o arrolamento do bem deixado pelo falecimento de DANILO 

CESAR FERNANDES RODRIGUES (certidão de óbito, Id.14678242) 

conforme partilha de bens de Id. 14678146, ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados. Deixo de condenar em verba honorária, 

ante a inexistência de litígio. Expeça – se alvará judicial para levantamento 

das verbas salariais em nome do de cujus, junto a SEGES, conforme 

provado pelo ofício de Id. 19490359. Transitada em julgado, expeçam-se 

alvaras conforme partilha de Id. 14678146. Oficie – se ao Consórcio 

Honda para que informe quanto a existência de contrato e de valores em 

nome do falecido. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018113-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª 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 CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS FERNANDO 

VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1018113-49.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) AUTOR(S): Nome: GILSON 

ROBERTO BARBOSA DA SILVA REQUERIDO(A): Nome: GISLAINE 

CRISTINA SALLES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, bem como sua intimação 

para comparecer a Audiência de Tentativa de Conciliação designada para 

o dia 08/05/2020 às 13:00 horas, na sede deste Juízo. 

DESPACHO/DECISÃO: Considerando que não foi localizada a parte 

requerida mesmo tendo sido realizado pesquisa do endereço junto ao 

Sistema INFOSEG, resta prejudicada a presente audiência. Redesigno a 

presente audiência para a data de 08/05/2020, 13h00min.Cite-se e 

intime-se a parte querida por Edital.Sai intimado o autor.Ciente o Ministério 
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Público e a Defensoria Pública. ADVERTÊNCIA: 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. 334, do NCPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá o (a) intimada comparecer à audiência 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos e devidamente 

trajado(a) 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, MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA 

EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 24 de março 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0049418-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZULIAN GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

DIEGO ZULIAN GROSSO (REQUERIDO)

MANOELA ZULIAN GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0049418-73.2015.8.11.0041. REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO GROSSO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DE MATO 

GROSSO, EDUARDO ZULIAN GROSSO, MANOELA ZULIAN GROSSO, 

DIEGO ZULIAN GROSSO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de 

ALVARÁ JUDICIAL interposto por DOMINGOS SÁVIO GROSSO, 

objetivando a concessão de medida judicial para levantar de valores 

referente créditos e verbas rescisórias junto ao Estado de Mato Grosso, 

em nome da senhora TANIA MARIA ZULIAN GROSSO, falecida em 22 de 

janeiro de 2015. O pedido veio acompanhado de documentos. Determino 

que seja oficiada a Secretaria de Estado e Gestão do Estado de Mato 

Grosso (SEGES), solicitando informações quanto a existência de 

eventuais valores indenizações rescisões e créditos em nome da senhora 

TANIA MARIA ZULIAN GROSSO, sendo informados a existência de 

valores conforme Id nº 24500217. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

documentação juntada na inicial comprova que o senhor DOMINGOS 

SÁVIO GROSSO, é viúva da senhora TANIA MARIA ZULIAN GROSSO, 

falecida em 22 de janeiro de 2015, conforme certidão de óbito nos autos, 

bem como os filhos renunciaram em favor do autor (Ids nº 24500338 e 

245002339). Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por 

Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, a favor do Requerente DOMINGOS SÁVIO GROSSO a 

fim de que efetue o saque dos valores informados pela Secretaria de 

Estado e Gestão do Estado de Mato Grosso – SEGES ( Id nº 24500217), 

em nome da falecida TANIA MARIA ZULIAN GROSSO. Transitado em 

julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas 

e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 24 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024059-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. (REQUERENTE)

ELIMAR SOUZA MAGALHÃES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO(A))

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/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 1024059-02.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da 

sentença exarada nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente a fim de, no prazo legal, declinar nos autos sua conta bancária 

ou a de seu procurador (ID 14507896), eis que detém poderes para 

levantar valores, possibilitando assim a expedição do competente alvará 

eletrônico. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0044665-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO KONOPATZKI (REQUERENTE)

CAMILA KONOPATZKI DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU KONOPATZKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0044665-73.2015.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 30564512, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 24 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002770-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARIA FERREIRA OAB - 049.108.566-41 (REPRESENTANTE)

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. O. A. B. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002770-13.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente a fim de promover o andamento do feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando bens à penhora e/ou 

adotando providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob 

pena de extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 

com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento. Cuiabá/MT, 24 

de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029465-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. S. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVANE SERENI OAB - PR51976 (ADVOGADO(A))

VANDERLEA FRANCISCA DA SILVA OAB - 007.657.141-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. L. F. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029465-04.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para aguardar o prazo assinalado no despacho de ID. 30120561. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027438-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. S. (EXEQUENTE)

Y. N. J. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA TEIXEIRA HOSHINO OAB - MT20290/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIS CESAR OAB - MT4030-O (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-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 1027438-82.2017.8.11.0041 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 

22607294 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. No mais, REVOGO a prisão civil decretada nos 

presentes autos em desfavor de Renata Carolini Jacinta. Proceda-se com 

o recolhimento e demais providências relativas ao mandado de prisão 

expedido. Expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de 

proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome da executada do 

rol de devedores, acaso tenha sido incluído. Na sequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em 

razão da gratuidade concedida nos autos. Ciência ao Ministério Público. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039674-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

GERMANO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

DOMINGOS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

MARLENE DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

MARIA DAS NEVES AMORIM (REQUERENTE)

LEONE DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

ANTONIO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIAS DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1039674-95.2019.8.11.0041 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 

29896245 - "(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, o plano de partilha amigável constante no ID. 26981340, 

relativamente aos bens deixados pelo falecido Francisco Dias de Amorim, 

o que faço com observância dos artigos 660 a 663 do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de 

partilha e alvará, fornecendo às partes interessadas as peças 

necessárias, e prossiga-se no cumprimento do §2º do art. 659 do CPC, até 

que sejam promovidas as anotações e baixas necessárias e sejam 

arquivados os autos. Contudo, a expedição do formal de partilha e alvará 

ficará condicionada à juntada das certidões negativas atualizadas emitidas 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá (débitos gerais), todas em 

nome do inventariado, uma vez que as carreadas ao feito estão com a 

validade expirada. Custas e despesas pelos interessados, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita." Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008167-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. M. D. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0008167-51.2010.8.11.0041 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 

28359738 - "VISTOS, ETC. Indefiro a pretensão de ID. 23930699, 

porquanto o executado já fora intimado da presente demanda, consoante 

ID. 23930343. Por conseguinte, considerando a que presente demanda 

tramita pelo rito da expropriação, determino que se intime a parte 

exequente para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, notadamente, no que atine a indicar bens de propriedade do 

executado passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às providências." 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026766-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (EXEQUENTE)

J. R. V. W. (EXEQUENTE)

J. G. V. W. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO OAB - MT2680-O (ADVOGADO(A))

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT9196-O (ADVOGADO(A))

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ELIAS SIEBERT OAB - MT18591-O (ADVOGADO(A))
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LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. W. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE OAB - MT7468-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-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 0026766-72.2009.8.11.0041 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 

28373246 - "VISTOS, ETC. Analisando a petição de ID. 23929014, verifico 

que os exequentes pretendem a penhora do imóvel registrado na matrícula 

sob nº.80.519. Todavia, inexiste qualquer documento que comprove a 

propriedade do executado no que atine ao alusivo bem, em decorrência, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que seja colacionado aos autos 

a certidão atualizada da matrícula nº.80.519, oportunidade em que os 

exequentes, deverão apresentar o memorial de cálculo atualizado do 

débito exequendo. Decorrido in albis o alusivo prazo e, não sobrevindo 

manifestação, determino ao Sr. Gestor que se expeça o necessário para o 

arquivamento provisório do presente feito, condicionando o 

desarquivamento à nova manifestação da parte exequente. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019406-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CRISTIAN REGO SILVA (REQUERENTE)

ARIADNE CAROLINA REGO SILVA (REQUERENTE)

INES VALDETE BARRETO MARQUES (INVENTARIANTE)

JONATHAN AURELIO REGO SILVA (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE REGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019406-20.2019.8.11.0041 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 

24071779. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000671-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (REQUERIDO)

MARIA ELENA DA SILVA (REQUERIDO)

JEFFERSON EDUARDO DE PINHO (REQUERIDO)

AIRTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT17530-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

STHEFANY ALVES ANDRADE OAB - MT23275/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1000671-36.2019.8.11.0041 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 

28950777 - "(...) Da análise dos autos, vislumbro que os herdeiros 

discordaram sobre o pedido de pagamento realizado pelo credor, de 

maneira que, nos termos do art. 643, do CPC, remeto as partes às vias 

ordinárias. Lado outro, embora o documento apresentado pela parte 

autora comprova a obrigação e a impugnação apresentada pelos 

herdeiros não se funda em quitação (art. 643, parágrafo único do CPC), 

deixo de determinar a reserva de bens em poder da inventariante, uma 

vez que, conforme documento acostado no ID. 17310414 - Págs. 3 a 5, a 

dívida está garantida por bem hipotecado, com matrícula sob o nº 10.052. 

(...) Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

tratar-se de mero incidente na ação principal. (...) Traslade-se cópia para 

o Processo nº 1004138-57.2018.8.11.0041. Transitada em julgado, 

certifique e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1050124-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. G. E. S. (REQUERENTE)

M. D. E. S. G. (REQUERENTE)

A. D. G. (REQUERENTE)

A. F. G. (REQUERENTE)

B. H. G. (REQUERENTE)

J. F. G. (REQUERENTE)

J. B. G. (REQUERENTE)

S. P. G. (REQUERENTE)

M. M. G. (REQUERENTE)

L. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1050124-97.2019.8.11.0041 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 

30629161 - "(...) Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, por ausência 

de interesse processual. Em consonância com o princípio da causalidade, 

condeno os interessados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, permanecerão suspensas a exigibilidade em 

razão da gratuidade da justiça, que ora concedo, por preencherem os 

requisitos legais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 24 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007227-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARQUES DA SILVA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DORILEO VIEIRA OAB - MT10723-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ATAIDE SIMIAO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0007227-57.2008.8.11.0041 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 

29058971. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019406-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CRISTIAN REGO SILVA (REQUERENTE)

ARIADNE CAROLINA REGO SILVA (REQUERENTE)

INES VALDETE BARRETO MARQUES (INVENTARIANTE)

JONATHAN AURELIO REGO SILVA (REQUERENTE)

DANIEL FELIPE REGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO GALVAO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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°. 1019406-20.2019 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

vislumbro que fora reconhecida a união estável entre o inventariado e a 

Sra. Inês Valdete, ID. 22762224, de maneira que esta figura na qualidade 

de companheira do falecido. Todavia, constato, que a citada interessada 

pretende renunciar ao seu quinhão, de maneira que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, deverá formalizar a pretensão, seja por Escritura Pública 

ou Termo Judicial (art. 1.806 do CC), facultando o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que seja tomada por termo. Prosseguindo, tendo 

em vista o pedido de destituição do encargo de inventariante, ID. 

22762223, acolho as suas justificativas, razão pela qual, removo a Sra. 

Inês Valdete Barreto Marques do cargo de inventariante, e, por 

conseguinte, haja vista que na data do óbito o inventariado não convivia 

com a Sra. Marilce, embora não tenham se divorciado, NOMEIO 

inventariante o filho do extinto, DANIEL FELIPE REGO SILVA, conforme 

autoriza o artigo 617, III, do CPC/2015, devendo prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015), em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Concedo o prazo 

de 60 (sessenta) dias para que sejam reapresentadas as primeiras 

declarações, bem assim os documentos atualizados dos bens 

inventariados. No que atine a informação de que o falecido não convivia 

mais com a Sra. Marilce na data de seu óbito, ressalto a necessidade de 

ser promovida a correspondente retificação da certidão de óbito de ID. 

19910405, por meio do correlato procedimento, sem dependência a este 

feito, e a posterior juntada do aludido documento a estes autos. Caso 

possível, o inventariante deverá apresentar minuta do plano de partilha e 

as certidões negativas de dívidas expedidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, 

Prefeitura de Cuiabá/MT e Prefeitura de Primavera do Leste/MT. 

Relativamente à informação de que o imóvel inventariado encontra-se 

alienado fiduciariamente, saliento que cabe ao inventariante promover as 

diligências necessárias a fim de obter a quitação do financiamento e a 

respectiva averbação na matrícula do bem. Tendo em vista a informação 

de que o inventariado deixou 2 (duas) cotas de consórcio perante o 

Banco do Brasil, determino a expedição de ofício à aludida instituição 

financeira, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, no 

intuito de obter informações acerca de eventual existência de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, e caso positivo o saldo, deverá ser 

procedida com a transferência de toda a importância para a Conta Única 

do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor, em sequência, expedir o 

necessário para vincular à uma subconta relacionada a este processo. 

Encaminhe-se, juntamente com o expediente, os documentos de ID. 

21063170. Por fim, com o aporte das primeiras declarações e documentos 

requisitados, intimem-se os demais interessados para, querendo, 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032030-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. N. S. Y. (REQUERENTE)

JULIANA NEVES SAIKKONEN (REQUERENTE)

HELIO YUGETA (REQUERENTE)

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILCE NEVES SAIKKONEN (INVENTARIADO)

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 1032030-72.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente , tendo em vista 

o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, Processo nº 

1006606-28.2017.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Capital, que reconheceu o Sr. Francisco 

Rodrigues dos Santos como companheiro da inventariada, no período 

compreendido entre 11.02.2004 e 29.09.2016, retomo a marcha 

processual da presente ação de inventário. Prosseguindo, constato que 

os interessados e o parquet deixaram de manifestar quanto à tramitação 

do presente processo na forma de arrolamento simples/comum, bem assim 

quanto às respostas das instituições bancárias, de maneira que determino 

as respectivas intimações para que o façam, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Outrossim, compulsando os autos, vislumbro que a inventariante 

aduz que o companheiro supérstite possui outros bens, razão pela qual 

pleiteou o arbitramento de alugueres no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) 

mensais a ser pago pelo companheiro da extinta, em favor do espólio ou a 

desocupação do bem inventariado a fim de que o imóvel seja alugado e 

renda frutos, ID. 14659857. Noutro norte, o companheiro da inventariada, 

ID. 15815415, requereu o direito real de habitação, a fim de ser isentado 

de pagar alugueres pelo uso do imóvel inventariado, afirmando que não 

possui outro bem para residir. Nessa toada, constato que é objeto do 

presente inventário somente 50% (cinquenta pontos percentuais) do bem 

matriculado sob o nº 97.894, eis que os 50% (cinquenta pontos 

percentuais) restantes foram partilhados no inventário do Sr. Sandri 

Saikkonen, ex-marido da inventariada. Assim, ressai dos autos que são 

coproprietárias do bem registrado sob o nº 97.894 a Sra. Juliana 

(inventariante) e a Sra. Luciene (falecida), com 25% (vinte e cinco pontos 

percentuais) cada, e a Sra. Vanilce (inventariada) com 50% (cinquenta 

pontos percentuais), ID. 10200463. Desta feita, haja vista que o bem 

inventariado não pertence exclusivamente à inventariada, pois existe 

condomínio entre proprietários, inviável estabelecer direito real de 

habitação. Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE 

HABITAÇÃO. COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE 

HABITAÇÃO NÃO RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. 1. Inexistência 

de ofensa ao art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. 2. Inexiste julgamento "extra petita" quando o órgão julgador não 

violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência 

jurisdicional diversa do pedido formulado na inicial. 3. O Código Civil de 

2002 não revogou as disposições constantes da Lei n.º 9.278/96, 

subsistindo a norma que confere o direito real de habitação ao 

companheiro sobrevivente diante da omissão do Código Civil em disciplinar 

tal matéria em relação aos conviventes em união estável, consoante o 

princípio da especialidade. 4. Peculiaridade do caso, pois a companheira 

falecida já não era mais proprietária exclusiva do imóvel residencial em 

razão da anterior partilha do bem. 5. Correta a decisão concessiva da 

reintegração de posse em favor das co-proprietárias. 6. Precedentes 

específicos do STJ. 7. Não apresentação pela parte agravante de 

argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a 

decisão agravada. 8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no 

REsp 1436350/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) Em 

decorrência, indefiro o pedido de direito real de habitação formulado no ID. 

15815415 e, ato contínuo, determino a intimação do Sr. Francisco para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe o imóvel inventariado, sob 

pena de ser arbitrado valor mensal de aluguel, ou, ainda, determinada a 

imissão na posse das coproprietárias. Lado outro, determino a intimação 

da inventariante para que, no mesmo lapso suso, traga aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a viabilidade do valor apresentado no ID. 
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14659857, podendo apresentar avaliações de corretores de imóveis. Sem 

prejuízo, determino que a inventariante, no prazo supra, apresente as 

primeiras declarações retificadas, juntando aos autos a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, expedida pelo 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme 

determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, ou ANOREG. Na ocasião da 

apresentação das primeiras declarações retificadas, a inventariante 

deverá colacionar ao feito a matrícula atualizada do bem inventariado, as 

certidões negativas de dívidas expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, o ITCD, acompanhado da GIA-ITCD e o 

respectivo comprovante de pagamento/isenção e, a minuta do plano de 

partilha. Com o cumprimento da decisão supra, intime-se o companheiro 

supérstite e o Ministério Público para manifestarem concordância, no 

prazo de 15 (quinze) dias e, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 24 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007227-57.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARQUES DA SILVA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DORILEO VIEIRA OAB - MT10723-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ATAIDE SIMIAO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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. 0007227-57.2008 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que intimada pessoalmente, ID. 28214820, para cumprir as 

determinações exaradas nos autos, a inventariante deixou transcorrer 

todos os prazos concedidos sem cumprir a decisão de ID. 23859489, 

conforme certidões de ID. 23859490 - Pág. 6, 27346714, 28845236. 

Consoante dispõe o art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de 

ofício, quando não prestar as primeiras ou últimas declarações, se não der 

ao inventário andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se 

praticar atos meramente protelatórios. Nesse viés, verifico que a 

inventariante voluntariamente descumpre as determinações judiciais, 

dificultando o andamento processual e o deslinde do feito. Ademais, 

dispõem os arts. 5º e 6º do CPC que as partes deverão comportar-se de 

acordo com a boa-fé e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que não verifica-se no 

presente caso. Desta feita, determino a reiteração da intimação da 

inventariante par no prazo de 60 dias cumprir as determinações judiciais 

supramencionado, sob pena de remoção. Contudo, decorrido o aludido 

prazo sem qualquer manifestação, com supedâneo no art. 622, II do CPC, 

removo, de ofício, a Sra. Lais Marques da Silva de Souza, do cargo de 

inventariante e, por conseguinte, NOMEIO inventariante a filha do extinto, 

EDIONE FERNANDA MARQUES DE SOUZA, conforme autoriza o artigo 

617, III, do CPC/2015, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015), e reapresentar as 

primeiras declarações em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se pessoalmente a 

inventariante nomeada. Na ocasião da reapresentação das primeiras 

declarações, a inventariante deverá carrear ao feito os documentos 

atualizados dos bens inventariados, bem assim a certidão de inexistência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ. No alusivo interregno, deverá, igualmente, 

o inventariante colacionar aos autos as certidões negativas de dívidas 

atualizadas expedidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT 

(débitos gerais), todas em nome do falecido e o plano de partilha. Com o 

cumprimento da decisão supra, intimem-se os demais interessados para 

manifestarem-se, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

determino que a Secretaria adote o necessário para que seja colacionada 

ao feito a correta digitalização do documento de ID. 23859488 - Pág. 2 

(antiga numeração fl. 34). Às providências. Cuiabá/MT, 24 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023899-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA OAB - MT25316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PEREIRA ROSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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. 

1023899-40.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Curatela 

com Pedido Tutela de Urgência ajuizada por Marcia Pereira Rosa em face 

de Álvaro Pereira Rosa, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso, em apertada síntese, que a requerente é genitora do curatelando 

e, este, é portador de retardo mental moderado (CID 10 F71.1) e portador 

de sequelas intelectuais permanentes e irreversíveis, sendo incapaz de 

gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, vindicando 

seja nomeada como curadora do demandado. Recebida a inicial, foi 

concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, deferida a liminar, 

nomeando a requerente como curadora provisória do requerido, 

designada audiência de entrevista, determinada a citação do demandado, 

nomeado curador especial ao requerido, bem como, a realização de prova 

técnica, ID. 21539746. Na data aprazada para a audiência, foi realizada a 

entrevista do interditando, ID. 22596487. Na sequência, foi determinado 

que os autos aguardassem a apresentação de impugnação e, acaso 

decorrido in albis, que fosse intimada a curadora especial nomeada, com o 

fito de patrocinar a sua defesa. O laudo técnico psiquiátrico foi encartado 

ao feito no ID. 24029384. No ID. 24172325, foi certificado o decurso do 

prazo para o requerido apresentar impugnação, sendo encaminhado o 

processo para a curadora nomeada. Impugnação, por negativa geral, por 

intermédio da Defensoria Pública, em favor do interditando no ID. 

24261001. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela 

procedência da demanda, ID. 24732206. Vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Curatela com Pedido Tutela de 

Urgência ajuizada por Marcia Pereira Rosa em face de Álvaro Pereira 

Rosa, ambos qualificados nos autos. Verifico que o processo se encontra 

apto para julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela 

qual passo à análise do mérito. Analisando os autos, constato que a 

requerente, é genitora do demandado, objetiva a curatela deste, com sua 

nomeação como curadora, ao argumento de que o curatelando está 

impossibilitado de reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, 

necessário salientar que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado, notadamente no que diz respeito à sua 

pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se que o demandado 

não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o atestado 

médico acostado a peça de ingresso afirma que o requerido desde a 

infância apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na 

aquisição de linguagem, na coordenação motora grosseira e fina e 

dificuldade de aprendizagem, sendo diagnosticado com quadro clínico 

compatível com retardo mental moderado, ID. 20648863- Pág. 2. 

Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica 

psiquiátrica que o mesmo é portador de retardo mental moderado, 

comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento, sendo dependente de terceiros, ID. 24029384. Diga-se, ainda, 

que a autora é legitimada ativa para requerer a curatela do demandado, 

nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, de maneira que vislumbro que 

atenderá aos interesses do curatelado, tal como já vem fazendo. Assim, o 

conjunto probatório aportado aos autos autoriza a conclusão acerca da 

incapacidade relativa do curatelando, o qual não possui condições de gerir 

os seus interesses da vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa 

forma, a procedência do pedido é medida de rigor que ora se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. 

INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS 

ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. 

COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA 

LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando comprovado pelas provas 

produzidas que o interditando não possui capacidade para os atos da vida 
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civil de natureza negocial e patrimonial, a procedência do pedido inicial de 

interdição/curatela se impõe, devendo, entretanto, se limitar a tais atos, 

nos termos do disposto no art. 1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. 

(TJMG; APCV 1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 

05/07/2018; DJEMG 17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com 

a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 

13.146/2015), a Ação de Interdição passou a ter como finalidade a 

colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob Curatela (art. 85 

da lei em estudo) e a definição dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). 

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a 

curatela é medida extraordinária e visa preservar os interesses do 

curatelando, em especial os relativamente incapazes, os quais, segundo a 

atual redação legal, são “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, nos termos do artigo 4º, 

III, do Código Civil. A Lei de Inclusão mencionada não mais restringe os 

direitos de forma ampla e genérica, vez que o reconhecimento da 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 

casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros (artigo 6º). À 

vista disso, conclui-se que o requerido deve ser submetido à curatela, a 

fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 13.146/2015, seja assistido em 

relação aos atos de natureza civil, negocial e patrimonial, porquanto 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de 

gerenciar seus interesses, necessitando de auxílio para administrar sua 

renda, bens e realizar tratamento de saúde. Deste modo, verifico que o 

pedido contido na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado que o curatelando apresenta quadro de saúde que limita o 

seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil 

por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida imperiosa neste 

momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Álvaro Pereira 

Rosa, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis e, em decorrência, confirmo a liminar deferida nos 

autos. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Marcia Pereira Rosa, genitora do 

curatelando, como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e da curadora, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o qual deverá ser assinado pela 

Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicados e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025547-55.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAURA SILVINA BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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. 

1025547-55.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c Tutela de Urgência Liminar ajuizada por Ronaldo Batista Angelino em 

face de Izaura Silvina Batista, ambos qualificados nos autos. Ressai da 

peça de ingresso, em apertada síntese, que o requerente é filho da 

demandada, a qual é portadora transtorno depressivo recorrente, episódio 

atual grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F33.2), não possuindo 

capacidade para se auto gerir em caráter definitivo, razão pela qual requer 

a sua interdição, vindicando seja nomeado como curador da demandada. 

Recebida a inicial, foi concedido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, deferida a liminar, nomeando o requerente como curador 

provisório da requerida, nomeado curador especial a requerida, designada 

audiência de entrevista, determinada a citação da demandada, bem como 

a realização de prova técnica, ID. 21163943. Na data aprazada para a 

audiência, foi realizada a entrevista da interditanda, ID. 21856270. Na 

sequência, foi determinado que os autos aguardassem a apresentação de 

impugnação e, acaso decorrido in albis, que fosse intimada a curadora 

especial nomeada, com o fito de patrocinar a sua defesa. No ID. 

22496857, foi certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar 

impugnação, sendo encaminhado o processo para a curadora nomeada. O 

laudo técnico psiquiátrico foi encartado ao feito no ID. 22944552. 

Impugnação, por negativa geral, pela curadora especial nomeada, ID. 

23126182. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela 

procedência da demanda, ID. 24140151. Vieram-me os autos conclusos. É 

o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência 

Liminar ajuizada por Ronaldo Batista Angelino em face de Izaura Silvina 

Batista, ambos qualificados nos autos. Verifico que o processo se 

encontra apto para julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, 

razão pela qual passo à análise do mérito. Analisando os autos, constato 

que o requerente, filho da demandada, objetiva a curatela desta, com sua 

nomeação como curador, ao argumento de que a curatelanda está 

impossibilitada de reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, 

necessário salientar que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado, notadamente no que diz respeito à sua 

pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada 

não apresenta condições de reger sua vida, uma vez que o laudo médico 

acostado a peça de ingresso afirma que a interditanda é portadora de 

enfermidade mental grave, de caráter crônico, com importantes limitações 

na rotina diária e intenso prejuízo no funcionamento global, ID. 20895830. 

Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica psiquiatra 

que a demandada é portadora de transtorno depressivo recorrente com 

episódio atual grave, apresentando grau de comprometimento de 

moderado a grave devido ao seu quadro clínico, necessitando de auxílio e 

supervisão de terceiros para realizar suas atividades básicas de 

cuidados, tais como alimentação e higiene pessoal, ID. 22944552. Diga-se, 

ainda, que o requerente tem legitimidade ativa para requerer a curatela da 

demandada, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, de maneira que 

vislumbro que atenderá aos interesses da curatelanda, tal como já vem 

fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos autoriza a 

conclusão acerca da incapacidade relativa da curatelanda, o qual não 

possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si só, 

necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é medida 

de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE 

PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO 

CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando 

comprovado pelas provas produzidas que o interditando não possui 

capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial, a 

procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, devendo, 

entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 1.767, I, do 

Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a 

preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 
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do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que a requerida deve 

ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistida em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e a impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA a Sra.Izaura Silvina Batista, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, por 

conseguinte, confirmo a liminar concedida nos autos. Por conseguinte, 

mantenho a nomeação de Ronaldo Batista Angelino, filho da curatelanda, 

como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir a 

curatelada (requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome da parte curatelada e da curadora, bem 

assim as demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. 

Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser 

assinado pela Curadora, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia 

da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non para a 

expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, 

ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela demandada, 

todavia, suspensa a sua exigibilidade diante do benefício da assistência 

judiciária gratuita que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000581-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KHESSY CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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. 

1000581-96.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de ação de Interdição 

ajuizada por Rosineia Cardoso da Silva em face de Khessy Cardoso da 

Silva, ambas qualificadas nos autos. Ressai da peça de ingresso, em 

apertada síntese, que a requerente é genitora da curatelanda e, esta, é 

portadora de psicose não orgânica (CID 10 F29) e epilepsia não 

especificada (CID 10 F40.9), doença crônica e incapacitante, sendo 

incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, 

vindicando seja nomeada como curadora da demandada. Recebida a 

inicial, foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, deferida 

a liminar, nomeando a requerente como curadora provisória da requerida, 

além de designada audiência de entrevista e determinada a citação da 

curatelanda, nomeado curador especial para a demandada, com o fito de 

patrocinar a sua defesa nos autos, se necessário, além da realização de 

estudo psicossocial, ID. 4631060. Na data aprazada para a audiência, foi 

realizada a entrevista da interditanda (ID. 4954322). Na sequência, foi 

determinado que os autos aguardassem a apresentação de impugnação e, 

acaso decorrido in albis, desde logo foi nomeado curador especial para a 

demandada, com o fito de patrocinar a sua defesa. No ID. 5855676 foi 

certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar impugnação, 

sendo encaminhado o processo para o curador nomeado. Impugnação, 

por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, através de negativa 

geral no ID. 9521906. O relatório interprofissional foi carreado aos autos 

no ID. 16717503. A autora se manifestou favoravelmente ao laudo, no ID. 

16996526. No ID. 21615251 foi determinada a realização de estudo 

complementar, sendo nomeada a médica psiquiátrica disponibilizada, 

encartado no ID. 23906730. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico 

vindicou pela procedência da demanda, ID. 24047885. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de ação de Interdição ajuizada 

por Rosineia Cardoso da Silva em face de Khessy Cardoso da Silva, 

ambas qualificadas nos autos. Através da presente, a requerente, 

genitora da demandada, objetiva a interdição desta, com sua nomeação 

como curadora, ao argumento de que a interditanda está impossibilitada de 

reger sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que 

a curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado, notadamente no que atine à sua pessoa e aos seus bens. No 

caso em tela, verifica-se que a demandada apresenta dificuldades de 

reger sua vida, uma vez que o laudo médico acostado a peça de ingresso 

afirma que a requerida apresenta quadro compatível com psicose não 

orgânica e epilepsia não especificada, além de fazer acompanhamento e 

uso contínuo de medicações psicotrópicas, ID. 4586857, p. 3. 

Corroborando, evola-se do laudo técnico realizado pela médica psiquiatra 

que a demandada é portadora de retardo mental leve, epilepsia e psicose 

não orgânica não especificada, apresentando grau de comprometimento 

de leve a moderado devido ao seu clínico, necessitando de auxílio e 

supervisão de terceiros para realizar suas atividades básicas, ID. 

23906730. Diga-se, ainda, que a autora é legitimada ativa para requerer a 

curatela da demandada, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, além de 

ressair do estudo interprofissional que inexiste qualquer empecilho para 

que a exerça, de maneira que vislumbro que atenderá aos interesses da 

curatelada, tal como já vem fazendo. Assim, o conjunto probatório 

aportado aos autos autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa 

da curatelanda, a qual não possui condições de gerir os seus interesses 

da vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a 

procedência do pedido é medida de rigor que ora se impõe. Nesse sentido 

é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU 

CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA 

CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 

1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 
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extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). Com base em tais premissas, conclui-se que a 

requerida deve ser submetida à curatela, a fim de que, nos termos do art. 

85 da Lei 13.146/2015, seja assistida em relação aos atos de natureza 

negocial e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita a 

sua manifestação de vontade e, em decorrência, a impede de gerenciar 

seus interesses, necessitando de auxílio para administrar sua renda e 

pessoa, motivo pelo qual a sua curatela é medida imperiosa neste 

momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA Khessy 

Cardoso da Silva, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis civis e, em decorrência, confirmo a 

liminar concedida nos autos. Por conseguinte, mantenho a nomeação da 

Srª. Rosineia Cardoso da Silva, genitora da curatelanda, como sua 

CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código 

Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir o 

curatelanda (requerida) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, a 

ser assinado pela Curadora, ocasião em que esta deverá apresentar em 

juízo cópia da certidão de nascimento da curatelada, conditio sine qua non 

para a expedição do termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil, para averbação à margem do assento de 

nascimento da curatelada, observando-se o disposto no artigo 29, inciso 

V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pela 

demandada, todavia, suspensa a sua exigibilidade diante do benefício da 

assistência judiciária gratuita vindicado e que ora concedo, eis que se 

extrai dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do 

CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cuiabá/MT, 24 de março de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013192-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOAMAT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (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: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e em juízo sumário e provisório de cognição, com amparo no 

artigo 300, caput e parágrafo 1º, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pelo que DECRETO a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário objeto do NL nº 1168143/693/11/2015 vinculado ao Processo nº 

5001695/2016, bem como DETERMINO que tais débitos não constituam 

óbice para expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa, até 

ulterior deliberação deste juízo. INTIMEM-se. Cite-se a parte ré quanto aos 

termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, 

preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), 

consignando-se as advertências legais. Caso o réu, em contestação, 

alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino 

INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013658-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EDUARDO MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO FERNANDES BRITO OAB - MG119352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1013658-70.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: APARECIDO EDUARDO MORAIS IMPETRADO: AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de mandado de segurança com pedido 

liminar impetrado por APARECIDO EDUARDO MORAIS contra ato 

supostamente ilegal do DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, consubstanciado na apreensão das mercadorias constantes 

do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 11446845. Vieram-me 

conclusos para análise do pedido liminar. De início, cumpre anotar que a 

matéria versada na presente ação mandamental, consistente na 

ilegalidade de apreensão de mercadoria, deve ser decidida à luz do 

precedente vinculante formado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso por ocasião do julgamento do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT). Em decisão sob o rito dos 

recursos repetitivos, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por decisão da Seção de Direito Público de relatoria do Eminente 

Desembargador José Zuquim Nogueira, estabeleceu parâmetros para o 

julgamento de ações onde se debate a “legalidade de apreensão de 

mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária”. 

Por sua relevância, impõe-se a transcrição da ementa do IRDR: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

(IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO 

TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – 

AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

– MODULAÇÃO. 1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, 

visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de 

coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual 

somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a 

fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de 

outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos 

pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que 

estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do 

CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 

direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles 
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que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que 

versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de 

competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR 

n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n. 

10593, de 07/10/2019) Como se vê da ementa transcrita, o TJMT fixou a 

seguinte tese acerca das hipóteses onde a apreensão de mercadorias 

pela Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso é legal: “Desde 

que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de 

cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de 

mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) 

por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria 

desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o 

destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em 

razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme 

legislação estadual.” De outro lado, o TJMT firmou ainda o entendimento de 

que a Súmula 323 do STF “somente deve ser aplicada quando a 

apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher 

aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio 

coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às 

mercadorias apreendidas”. Para melhor compreender o alcance da tese 

fixada, vale a transcrição dos seguintes fragmentos do voto proferido pelo 

Eminente Desembargador Relator: “(...) A Súmula nº 323 do Supremo 

Tribunal Federal, invocada por diversas vezes pelos contribuintes como 

forma de respaldar o pedido de liberação de mercadorias, não pode ser 

tida por absoluta, da mesma forma que não é absoluta a garantia ao livre 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, previsto na 

Constituição da República, porquanto há de ser observada a regularidade 

do recolhimento dos tributos no desempenho das respectivas atividades. 

(...) Assim, verifica-se que não é o caso da discussão travada nestes 

autos, em que se discute a legalidade da apreensão de mercadorias 

simultânea à operação efetivamente fiscalizada, como forma de coibir 

infração material de caráter continuado, ou seja, contribuintes que 

possuem nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo nela constante 

não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota fiscal que foi 

cancelada; por não possui nota fiscal ou, ainda, por não ter realizado o 

recolhimento do ICMS, em razão de algum regime especial a que esteja 

submetido, conforme legislação estadual. Não são, pois, motivos que se 

coincidem com àqueles que justificaram a súmula na origem. Repita-se que 

o entendimento sintetizado na Súmula 323 STF visava impedir a imposição 

das chamadas “sanções políticas”, como meio de coagir contribuintes em 

débito ao pagamento de tributos. Por isto ela só se aplica quando a 

apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher 

aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio 

coercitivo de cobrança de tributos pretéritos não relacionados às 

mercadorias apreendidas. (...) Demonstrado, pois, os elementos 

hermenêuticos da baliza da Súmula 323 do STF, que norteiam os seus 

fundamentos, verifica-se, claramente, que, na hipótese sub judice o 

condicionamento da liberação da mercadoria ao recolhimento dos tributos 

devidos, não se constituiu em privação de bens, mesmo porque não pode 

o fisco, de imediato, deles dispor, sem o devido processo legal, em sede 

administrativa. Ademais, combatendo um ponto alegado pela defesa, 

corrobora fortemente com a permissibilidade da apreensão em caso de 

irregularidades, em casos tais, o fato de que a livre circulação de 

mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse 

no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, 

ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal 

concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, 

afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da 

Constituição Federal. Por outro lado, tem-se que a legalidade na apreensão 

de mercadorias não é irrestrita. Há casos em que a imputação pelo fisco 

transpõe o que a norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a 

exemplo da aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, 

ou a exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 

subsunção do julgador.” (Destaquei) Como se vê, do julgado citado 

extraem-se as seguintes premissas: I - A Súmula 323/STF somente deve 

ser aplicada, nos casos em que a apreensão do bem móvel estiver sendo 

utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher tributo pretérito; II - 

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração 

material de caráter continuado. Assinale-se, neste ponto, que tanto a tese 

fixada como as razões elencadas no julgado, exemplificaram situações de 

infração material de caráter continuado, a saber, I) ausência de 

documentação fiscal; II) nota fiscal inidônea, seja porque o quantitativo 

nela constante não condiz com a realidade, seja porque reutilizou nota 

fiscal que foi cancelada, III) mercadoria desacompanhada do recolhimento 

do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; III) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. Sob tal 

perspectiva, a análise a ser feita neste Juízo de Piso acerca da pretensão 

liberatória, fica vinculada à tese firmada pela Instância Superior, já que as 

decisões proferidas segundo a técnica de geração de precedentes em 

demandas repetitivas são de observância obrigatória pelos Tribunais e 

juízos inferiores, de acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil. 

Vale a transcrição: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - 

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;” De outro lado, embora o incidente de resolução de 

demandas repetitivas vincule todo e qualquer futuro julgamento a ser 

proferido sobre a questão de direito em discussão, destaco que o próprio 

incidente estabeleceu, em sua fundamentação, a necessidade de sua 

compatibilização com as minúcias do caso concreto, ressaltando que 

quando a atuação do fisco transpor a norma, a melhor doutrina e a 

jurisprudência, incumbe ao Magistrado analisar isoladamente o caso 

concreto e as suas particularidades. Nesse particular, o Eminente relator 

assentou: “Há casos em que a imputação pelo fisco transpõe o que a 

norma, a melhor doutrina e jurisprudência recomendam, a exemplo da 

aplicação de penalidades tributárias com efeito confiscatório, ou a 

exigência de diferencial de alíquota daquele que não é contribuinte do 

ICMS. Mas, cada caso deverá ser isoladamente apreciado pelo 

magistrado. É nesta hora que se encaixam as particularidades e a 

subsunção do julgador.” Nessa situação, compete ao Julgador Singular, 

conforme inteligência do artigo 489, parágrafo 1º, inciso VI, do CPC, na 

eventualidade de deixar de seguir o precedente vinculante, demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 

entendimento. Em conclusão, não poderá ser concedida ordem para 

liberação de mercadoria apreendida quando o contribuinte, ao praticar 

infração material de caráter continuado, descumpre uma obrigação 

tributária, bem ainda quando os valores exigidos pelo Fisco se limitam à 

operação fiscalizada, sem intenção de cobrança de valores pretéritos. 

Estabelecido o referencial normativo decorrente do IRDR n. 

1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), passo a análise do caso 

concreto. Conforme se infere dos autos, as mercadorias que a impetrante 

transportava e pretende sua liberação, foram aprendidas por estarem 

“sem notas fiscais vinculadas - mercadoria desacompanhada de 

documentação idônea para operação” (ID. 30614526) Com efeito, defende 

o impetrante que “não obstante ao direito que assiste a Autoridade coatora 

de promover fiscalização e, por conseguinte a lavratura do respectivo 

auto de infração, se o final motivo, em nada se justifica a retenção das 

mercadorias. Sendo assim, a atitude da autoridade Coatora, além de 

arbitraria reveste-se de afronta ilegalidade, pois afronta os mais 

comezinhos princípios de direito. ”. Nesse viés, é certo que o IRDR 

detalhado no prelúdio desta decisão firmou orientação no sentido de que, 

“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a 

intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na 

apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter 

continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a 

mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota 

quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do 

ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, 

conforme legislação estadual”. Como se nota, o entendimento da Colenda 

Corte de Justiça Mato-grossense assenta-se na assertiva de que inexiste 

sanção política e, por conseguinte, ilegalidade nos casos em atuação do 

Fisco visa combater a evasão fiscal e a prática de crimes contra a 

administração fazendária. No caso concreto, considerando o motivo 

determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a 

apreensão da mercadoria de propriedade do impetrante, vislumbro, em 

juízo sumário, que a apreensão das mercadorias se amolda às hipóteses 

elencadas na tese fixada no IRDR (ausência de documentação fiscal). 

Nesse cenário, em se tratando infração material de caráter continuado, 

nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) inexiste 

ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária. Por 

derradeiro, cumpre destacar que a discussão acerca da legalidade da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 417 de 714



multa aplicada não afasta a ilegalidade da conduta do contribuinte 

materializada na ausência de documento fiscal; logo, não é possível 

acolher o pedido liminar por esse motivo, especialmente quando inexiste 

nos autos pleito acerca da nulidade do termo de apreensão e depósito em 

litigio. Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 7º 

inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora 

afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º inciso II Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013584-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYANS MARCELO MILNICZUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1013584-16.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLYANS MARCELO MILNICZUK REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do 

julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 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, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 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. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010420-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARGO BRASIL EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA FERNANDA MUELLER OAB - SC29003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1010420-43.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: CARGO BRASIL EIRELI IMPETRADO: SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA 

Vistos, etc. A impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão 

que indeferiu a tutela, aduzindo, em síntese, haver omissão/contradição no 

supramencionado comando judicial. Vieram-me os autos conclusos. A 

interposição dos embargos de declaração sempre é possível quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre 

ponto que deveria o Juiz ou Tribunal se pronunciar (CPC, art. 1.022). Neste 

viés, não está presente de nenhuma da hipótese autorizadora da oposição 

do recurso declaratório. A decisão embargada não incorreu em omissão, 

pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentadamente, detalhando 

as razões de decidir, nos limites necessários do pedido formulado. Por 

oportuno, acentuou que a decisão destacou “que não é possível afirmar, 

neste momento, que os documentos fiscais acostados aos autos são 

idôneos e aptos a permitir o transporte da carga. Conclusão nesse 

sentido, notadamente diante da firmeza do entendimento consolidado no 

IRDR e ainda pela presunção de legalidade e veracidade do ato 

administrativo impugnado, exige o prévio estabelecimento do contraditório”. 

Razão disso, REJEITO OS EMBARGOS. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011522-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHECHELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003723-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA CARDOSO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003723-06.2020.8.11.0041. INVENTARIANTE: MARA LUCIA CARDOSO 

IMPETRADO: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT Vistos, Deixo de analisar a emenda a exordial indicada na 

petição do id. n. 29114570, eis que ausente o instrumento de mandato 

concedido em favor do patrono RAFAEL BARBOSA MAIA, OAB/SP n. 

297.653, já determinado no despacho proferido no id. n. 28952357. 

Destarte, DETERMINO o INTEGRAL cumprimento do decisum suso 

mencionado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 104 do CPC), com a consequente extinção do feito sem 

resolução de mérito. Decorrido o termo, CERTIFIQUE-SE e concluso. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012437-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTES proposta por MARIA ELISA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. Aduz em síntese, 

ser servidora pública aposentada na categoria de professora vinculada à 

Secretaria de Estado Educação Esporte e Lazer – SEDUC/MT. Relata que 

foi diagnosticada, no ano de 2010, com alienação mental, enquadrada na 

categoria de doenças ocupacionais CID M.77.1 M.77.0 (moléstia 

profissional), estando em tratamento até a presente data. Sustenta que em 

razão do referido diagnóstico entrou com pedido administrativo n. 

86289/2019 requerendo isenção de Imposto de Renda, o que foi indeferido 

pela Coordenadoria de Perícia Médica, sob o fundamento de que a 

enfermidade da requerente não faria parte do rol de doenças previstos em 

lei federal como isentas de incidência de IR. De tal modo, REQUER o 

deferimento de tutela de urgência e evidência, para o fim de cessar o 

desconto de Imposto de Renda de sua aposentadoria, bem como a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou o pagamento das 

custas processuais, após o trânsito em julgado. Era o que merecia relato. 

Decido. De início, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, haja vista que 

a parte autora não lograra êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência 

financeira. De igual modo, no que se refere ao pedido sucessivo de 

pagamento das custas após o trânsito em julgado, verifico razões para o 

seu indeferimento, na medida em que não existe fundamento jurídico a 

amparar tal pedido, visto que não há, nos autos, quaisquer provas da 

hipossuficiência alegada. Com efeito, embora o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, 

exija apenas a declaração de pobreza para a concessão do benefício, 

com o advento da Carta da República de 1988, depreende-se do art. 5º, 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Envereda-se por este talho: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA - Pretensão à 

isenção de custas e despesas processuais AUSÊNCIA de documentos 

que demonstrem a situação de necessidade de concessão da benesse 

-Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de 

Instrumento nº 0096492-74.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de Direito Privado; 

Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; D.J. 10/08/2011; D.R. 24/08/2011) 

(Grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exibição de documento - 

Assistência judiciária indeferida - A declaração de pobreza não obriga 

deferir o benefício - Lei n° 1060, de 1950, art. 5º AUSÊNCIA de prova da 

incapacidade económica da agravante - Recurso Improvido. (TJSP; 

Agravo de Instrumento nº 0080881-81.2011.8.26.0000; 38ª Câmara de 

Direito Privado; Des. Rel. Maury Bottesini; D.J. 01/06/2011; D.R. 

14/07/2011). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Hipossuficiência 

- Provas ou circunstâncias que conspiram contra a condição de pobreza - 

Ausência de comprovação do alegado - Indeferimento - Decisão mantida 

Recurso improvido. (TJSP. AI nº 7.257.987-6. 14ª Câmara de Direito 

Privado. Rel. Des. Mário de Oliveira. J. 11/06/2008) O artigo 82, caput, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015) assim prescreve, litteris: “Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. ” 

Conforme se observa, a norma processual acima transcrita determina que 

a parte antecipe o pagamento das despesas processuais por ocasião da 

prática de cada ato no processo. Incide também na hipótese em análise a 

orientação contida no item 2.14.2 da CNGC/MT, in verbis: "A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível." Ante a ausência de 

comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade, bem como o pedido de pagamento das custas de distribuição 

do processo, após o trânsito em julgado, já que estas devem ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, nos termos do artigo 82 do CPC 

e item 2.14.2 da CNGC. INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

correspondentes à distribuição do feito, sob pena de cancelamento deste 

feito junto ao distribuidor (art. 290 do CPC). Com a comprovação do 

pagamento pela autora ou transcorrido in albis o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrado no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012580-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA 

CAUTELAR INAUDITA PARS ajuizada por MATOSINHOS ADMINISTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, consoante os termos 

explicitados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão da exigência das Taxas de Incêndio 

(TACIN) lançadas em desfavor da Impetrante, objetos dos Termos de 

No t i f i cações  de  Lançamen tos  n º  238205 /337 /68 /2012 ; 

238727/337/68/2014 e 435540/337/68/2015. Aduz, em síntese, que fora 

notificada pela autoridade Impetrada a recolher importância a título de Taxa 

de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contudo, tais taxas não seriam 

devidas em razão de vício formal, haja vista que as Taxas Estaduais 

previstas no sistema tributário deveriam ser veiculadas via Lei 

Complementar, o que não ocorre in casu. Sustenta que, acaso os 

referidos tributos fossem exigíveis, a TACIN teria sido calculada de 

maneira equivocada, considerando ter base de cálculo idêntica à base de 

cálculo do IPTU, o que seria vedado pelo art. 145, 2º, da Constituição 

Federal, bem como se tratar de serviço indivisível, prestado a todo e 

qualquer cidadão, de tal forma que deveria ser custeado por meio de 

impostos. Assevera que os referidos tributos são inconstitucionais e 

encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão da concessão de 

liminares. Afirma que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e 

abusivo, põe em risco a sua atividade comercial, haja vista que houve o 

lançamento do tributo no Conta Corrente Fiscal do contribuinte, 

impossibilitando-o de obter Certidão Negativa de Débito Fiscal, freando a 
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atividade comercial das atividades da requerente, haja vista estar impedido 

de emitir nota fiscal, bem como, aduz que a existência das referidas 

pendências implicará a inclusão do requerente ao regime cautelar 

administrativo previsto na Resolução n. 07/2008-SARP. Diante disso, 

objetiva a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários 

instrumentalizados nas Notif icações de Lançamentos n . 

238205/337/68/2012; 238727/337/68/2014 e 435540/337/68/2015, via 

concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. No mérito, requer a 

anulação dos procedimentos objetos dessa lide. A inicial foi instruída com 

documentos acostados nos ids. 30382412 a 30382419. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. A concessão de tutela provisória de 

urgência tem como requisito se comprovar a evidência da probabilidade do 

direito, conciliada com o perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em cotejo dos 

interesses e direito debatido no caso em tela, diante da possibilidade de 

dano irreparável ao requerente, a concessão da tutela antecipada contra 

a Fazenda Pública, não esbarra nas hipóteses de vedações impostas pelo 

art. 1º da Lei 9.494/97, razão pela qual perfeitamente possível a 

antecipação do provimento. Deste modo, resta observar se presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional. Cuida-se 

de Ação Anulatória, na qual a parte autora objetiva tutela de urgência para 

que seja determinada à requerida que suspensa a exigibilidade dos 

créditos tributários impostos pelo fisco nas Notificações de Lançamentos 

n. 238205/337/68/2012; 238727/337/68/2014 e 435540/337/68/2015, até a 

decisão final da presente ação. O cerne da questão posta em litígio, qual 

seja acerca da (in) constitucionalidade da cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio (TACIN), há tempos vem sendo debatida no 

âmbito dos tribunais superiores, sendo que o entendimento ora 

predominante era pela constitucionalidade da referida cobrança, inclusive 

tal concepção era adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Entretanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o paradigma 

do Tema 16 de repercussão geral, proferiu DECISÃO COLEGIADA 

firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 

4.547/1982, é INCONSTITUCIONAL, sob o fundamento de que o serviço 

público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia 

ser remunerado mediante impostos. Vejamos: Agravo regimental em 

recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de 

taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 

643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de 

inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de 

fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da 

inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem 

majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de 

segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). 

Corroborando com o acima exposto, convém transcrever trecho do voto 

do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 11.03.2019 acerca do presente tema: 

“(...) O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou 

que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos 

artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário 

Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do 

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade 

apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou 

potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, 

considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na 

Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 

4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) 

Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida 

taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado 

conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 

4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco 

Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta 

Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de 

combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) – 

Destacamos. Entendimento este que já vem sendo cumprido pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é 

inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a 

incêndios. 2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da 

jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento 

firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de 

combate a incêndio. (N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, 

Publicado no DJE 05/03/2020) Neste contexto, verifica-se que a instituição 

de tal cobrança mediante taxa não se mostra resguardada pela 

Constituição Federal, tendo em vista que tal prestação de serviço é 

caracterizada como indivisível e de caráter essencial, por ser um serviço 

de segurança pública. Nesta toada, importante transcrever o entendimento 

lecionado por Eduardo Sabbag em sua obra Manual de Direito Tributário, 

8ºª Ed. 2016, Saraiva, SP, senão vejamos: “Insta mencionar que o imposto 

é, concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação 

não afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas 

públicas gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza 

pública etc.”. Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de 

tal prestação de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante 

taxa, tendo em vista que os serviços de segurança pública devem, 

obrigatoriamente, ser custeados através de impostos, de modo que 

podemos concluir que sua aplicação é contrária ao que a Constituição 

Federal preceitua. Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado 

pelo Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE 

nº 643.247: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim”. Em que pesem os argumentos vertidos na inicial, entendo que 

restou demonstrada a relevância do fundamento do pedido, necessário 

para a concessão da tutela de urgência, frisando-se que os serviços de 

segurança pública deverão ser custeados por impostos. Ex Positis, 

consoante a fundamentação exposta, DEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada para determinar à parte requerida que suspenda a 

exigibilidade dos créditos tributários impostos nas Notificações de 

Lançamentos n. 238205/337/68/2012; 238727/337/68/2014 e 

435540/337/68/2015 e se abstenha de realizar novos lançamentos da 

Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. Cite-se, via Oficial de justiça 

em Regime de Plantão, o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do Código de Processo Civil. Com a 

defesa, vista à Requerente para impugnar no prazo legal e, após 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001348-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLASTICA PRA TODOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001348-32.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: PLASTICA PRA TODOS EIRELI 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO ADJUNTO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança impetrado por PLÁSTICA 

PRA TODOS EIRELI em face do suposto ato ilegal e coator praticado pelo 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DO 

ESTADO DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consoante os termos 

explicitados na exordial. Em síntese, o impetrante sustenta a existência de 

ilegalidade materializada na apreensão de mercadorias ocorrida na data de 

03/10/2019, através do Termo de Apreensão e Depósito - TAD n. 

1142496-9, cujo valor perfaz o montante de R$ 17.848,80 (dezessete mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Afirma que embora 

as mercadorias apreendidas tenham sido transportadas sem nota fiscal 

vinculada, a operação tributada não teria a incidência de ICMS haja vista 

se tratar de transferência de mercadorias entre empresa matriz (sediada 

no Estado de Minas Gerais) e filial (sediada no Estado de Mato Grosso). A 

impetrante aduz também, que o Termo de Apreensão e Depósito lavrado 

foi lavrado considerando que as mercadorias apreendidas possuiriam um 

valor muito superior ao valor real destas, conforme notas fiscais 

apresentadas em defesa administrativa, e juntadas aos autos. (id. 

27945100) Sustenta ainda, fora enviada erroneamente, junto com as 

mercadorias apreendias, a carteira de trabalho – CTPS n. 09127410030 e 

documentos admissionais da ex funcionária, Sra. Diana Mota Costa, 

documentos estes que não teriam relação com as mercadorias 

transportadas. Por fim, argumenta que a Sra. Tatiana Silva Martins, 

componente do polo passivo do TAD lavrado, seria apenas uma 

funcionária da empresa responsável pelo recebimento da mercadoria 

transportada da empresa Matriz para a empresa Filial. Diante do ocorrido, 

socorre-se ao Judiciário com o fito de obter a concessão da medida liminar 

inaudita altera pars, para que seja determinado a imediata liberação das 

mercadorias constantes aos documentos fiscais n. 8931,1087, 1088, 

281.653, 2.122, 83846 ilegalmente apreendidas através do TAD 

1142496-9, haja vista a idoneidade da operação fiscal, a suspensão da 

cobrança instrumentalizada pelo referido TAD, bem como a liberação dos 

documentos admissionais e CTPS n. 09127410030 da ex funcionária Diana 

Mota Costa e a exclusão do polo passivo a funcionária Sra. Tatiana Silva 

Martins, reconhecendo-a como mera receptora das mercadorias. A inicial 

veio acompanhada dos documentos acostados aos ids. n. 27945097 a 

27945101. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A concessão 

de mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5.º, LXIX, da 

Constituição Federal e art. 1.º da Lei n.º 12.016/2009. Por outro lado, a Lei 

do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, 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 [...]”. Dessa forma, deve concorrer 

à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: 

relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao 

final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo da demora. O 

primeiro, relevância do fundamento do pedido, encontrar-se-á presente 

quando estiver patente o direito líquido e certo do Impetrante, materializado 

na presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos 

que lesionam direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o 

mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa 

a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” 

(BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários 

às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado 

de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da 

medida, equivale à “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência 

antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado 

útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus 

cit., p. 67). Pois bem, analisando as informações complementares contidas 

no Termo de Apreensão (id. n. 27945099 – pág. 1), depreende-se que a 

autuação foi embasada nos seguintes fatos, confira-se: TAD n. 

1142496-9: Em procedimento de fiscalização realizado em 03/10/2019 às 

14:19:55 horas, na Unidade Fazendária UOF UOF AEROPORTO 

MARECHAL RONDON, no desempenho das competências atribuídas aos 

Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os 

seguintes fatos/ocorrências: NOTAS FISCAIS Nº.: Sem notas fiscais 

vinculadas. INFRAÇÃO: Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 

e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A 

e Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998.. PENALIDADE: Artigo 45, 

inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998. INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS: mercadoria sem documentação fiscal. (...) INFORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR: MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL MERCADORIA 

DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. APREENSÃO DE 

PRODUTO PROVA MATERIAL DE CRIME. CONSIDERANDO-SE QUE O 

REMETENTE DA MERCADORIA É CONSIDERADO CONTRIBUINTE DO ICMS, 

PORTANTO, OBRIGADO A EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA 

ACOBERTAR O TRANSITO DE MERCADORIA, MESMO PARA 

CONSUMIDOR FINAL. (...) NÃO É POSSÍVEL GARANTIR A AUTENTICIDADE 

DA MARCA E DOS MODELOS DOS PRODUTOS OBJETO DA AÇÃO 

FISCAL. ARBITRADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS O VALOR DA BASE DE 

CÁLCULO EM R$ 26.640,00 ALIQUOTA: 17% ICMS MULTA: 50% Portanto, 

a situação narrada no Termo de Apreensão e Depósito revela fundadas 

razões para se presumir, a irregularidade na operação referida, na medida 

em que a mercadoria estava desacompanhada de documentação idônea 

capaz de provar a regularidade do percurso. Em caso de descumprimento 

da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal, não há que 

se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o 

contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a 

infração de caráter material e permanente, consistente na não 

apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da 

operação. Nesse prisma, a apreensão da mercadoria visa impedir que a 

infração de efeito permanente se protraia no tempo com a 

circulação/negociação da mercadoria sem que se possa aferir o 

verdadeiro fim da operação e o devido enquadramento para pagamento do 

imposto no valor devido. Desse modo, tem-se como evidenciada, ao 

menos em cognição sumária, a ausência de documentação fiscal idônea 

para a operação, que se traduz como infração material de cunho 

permanente, apta a ensejar a apreensão da mercadoria, não incidindo, na 

hipótese, descrita na Súmula nº 323 do excelso Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido é a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça, in verbis: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE 

MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTO CANCELADO – INIDONEIDADE DA OPERAÇÃO – INFRAÇÃO 

MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI 

ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM 

DENEGADA. Nos termos do RICMS/MT, a apresentação de documento 

fiscal idôneo para fins de comprovação da regularidade da operação de 

transporte de mercadorias remetidas a este Estado reflete uma obrigação 

acessória, cuja inobservância possibilita o exercício regular do poder de 

polícia fiscalizatório. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal 

Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias 

for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não 

relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em 

remessa necessária. (N.U 0004353-89.2014.8.11.0041, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) Lado 

outro, sedimentou-se, no âmbito do nosso egrégio Sodalício, o 

entendimento pela possibilidade da apreensão, nos referidos casos, por 

meio do IRDR n. 12085, senão vejamos: DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE 

DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA 

APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A 

COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À 

SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O 

entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição 

das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em 

débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser 
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aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o 

contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, 

ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não 

relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente 

relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de 

valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que 

visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência 

de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do 

recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for 

contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do 

regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação 

estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a 

tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos 

individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que 

tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem 

nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica 

questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do 

tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. E ainda: REMESSA 

NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE 

MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL - CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIA 

NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - RECOLHIMENTO 

ANTECIPADO DO TRIBUTO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE 

EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - 

JULGAMENTO DO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA. “Inexiste 

ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de 

efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias 

desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...). (N.U 

0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 

06/08/2018) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e 

sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na 

apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter 

continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a 

mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota 

quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do 

ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, 

conforme legislação estadual. (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT). 

(N.U 0027774-21.2008.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Destarte, considerando a aparente 

regularidade da conduta da autoridade coatora, bem como a devida 

obediência à tese fixada no IRDR suso mencionado, tem-se por ausente o 

fumus boni juris, exigido para a concessão da liminar, considerando que 

as mercadorias estavam desacompanhadas dos documentos fiscais 

necessários ao transporte. Já no que diz respeito a suspensão da 

cobrança instrumentalizada pelo TAD n. 1142496-9, considerando os 

documentos juntados aos autos, restou comprovado pelo impetrante a 

verossimilhança do direito invocado, pois o simples deslocamento de 

mercadorias entres matriz e filial do mesmo contribuinte não constitui fato 

gerador do ICMS, já que inexiste mercancia, nos termos da Súmula nº 166 

do Superior Tribunal de Justiça: SÚMULA 166 - NÃO CONSTITUI FATO 

GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM 

PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. Nesse 

sentido, faz-se necessária a suspensão da cobrança no que concerne à 

incidência do ICMS na operação autuada, bem como é mister a adequação 

do valor da multa de 50%, referente ao descumprimento da obrigação 

acessória, para que esta seja adequada ao valor das mercadorias 

constantes nas notas fiscais eletrônicas juntadas pela parte autora. (id. 

27945100 – fls. 14 a 22) Quanto exclusão do polo passivo da Sra. Tatiana 

Silva Martins, reservo-me para apreciar melhor o pedido liminar após 

informações restadas pela autoridade apontada como coatora. Contudo, 

tendo em conta as injunções relatadas no presente writ e do tema sub 

judice, mostra-se temerário conceder ou rejeitar de plano a in totum liminar 

postulada, pelo que postergo sua análise até que sejam prestadas 

informações pelo impetrado. Quanto à liberação da CTPS n. 09127410030 

e documentos admissionais da ex funcionária, Sra. Diana Mota Costa, não 

vislumbro razões para a manutenção da apreensão, haja vista se tratarem 

de documentos sem vínculo à operação realizada pelo fisco no TAD n. 

1142496-9. Ex Positis, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para 

que seja suspensa a cobrança do ICMS instrumentalizado no TAD n. 

1142496-9, bem como haja a adequação dos valores das mercadorias 

apreendidas, conforme as notas fiscais apresentadas pela parte autora e 

consequente alteração do montante exigido a título de multa por 

descumprimento de obrigação acessória. Determino ainda. a liberação da 

CTPS n. 09127410030 e documentos admissionais da ex funcionária, Sra. 

Diana Mota Costa. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral 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, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012591-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO AUGUSTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1012591-70.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: JUCELINO AUGUSTO 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN Vistos, Trata-se de Mandado de Segurança impetrado 

por JUCELINO AUGUSTO contra ato supostamente coator do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT, consoante os termos explicitados na exordial. É o 

necessário. Fundamento e decido. A inicial não preenche os requisitos 

legais dos artigos 319 ss do CPC, razão pela qual o presente feito deve 

ser extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que passo a 

expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se extrai do art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente: Art. 5º (...). (...); LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público; 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 (...) Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ; porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico inicialmente, 

flagrante ilegitimidade do DETRAN/MT, pois este não pode figurar no polo 

passivo do presente mandamus, eis que a legitimidade passiva desta via é 

da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. O 

impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a 

pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou 

abusivo. Envereda-se por este talho: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 
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A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016). Destarte, verifico a 

flagrante ilegitimidade do impetrado, devendo, assim, o feito ser extinto. 

Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 10. A inicial será desde 

logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado 

de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração. Peço vênia para transcreve o 

entendimento de nosso egrégio Tribunal de Justiça, v.g.: AGRAVO 

REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO DA INICIAL 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA DA 

INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que a impetração do mandado de segurança deve ser dirigida contra 

aquela autoridade que detenha poderes e meios para efetuar o 

desfazimento do ato. Não é cabível oportunizar emenda da inicial, em 

mandado de segurança, para alteração do polo passivo por indicação 

errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014) 

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da 

ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade da parte 

impetrante. Ex Positis, com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 

330, inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente 

Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva do impetrado 

e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC c/c o art. 10 da Lei 

12.016/2009. Sem custas e honorários, face a isenção desta ação 

mandamental. Publique-se. Intime-se. Precluso este decisum, certifique-se 

e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, arquivando-se o feito. 

Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036809-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036809-02.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/08/2019 10:24:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ Nº 60.701.190/0001-04 - 

CONTRIBUINTE 272939 CDA Nº 2019/1752352 – MULTA ADM. – Atendim. 

Bancário INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 31968 VALOR DA CAUSA: 

R$37.869,77- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente perante a Vara 

Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em 15/02/2019, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor do BANCO ITAÚ S.A. – CNPJ Nº 

60.701.190/0001-04, pretendendo o recebimento de MULTA 

ADMINISTRATIVA - crédito não tributário - representado pela CDA nº 

2019/1752352, decorrente de infração à Lei Municipal nº 4.069/2001, que 

trata do descumprimento às normas de atendimento em estabelecimentos 

bancários, dando à causa o valor de R$37.869,77-. A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA executada (ID 22861789 – p. 7). Em 

28/02/2019 o Juízo da Vara Esp. do Meio Ambiente DECLINOU da 

competência para processar e julgar o feito em favor deste Juízo (ID 

22861789 – p. 9 e 10), tendo sido o processo REDISTRIBUÍDO no Sistema 

PJe em 23/08/2019, conforme movimento processual lançado 

automaticamente pelo Sistema PJe. Em 29/08/2019 este Juízo proferiu 

SENTENÇA declarando, ex officio, prescrito o crédito administrativo sub 

judice, bem como declarando extinta com julgamento de mérito a presente 

ação, ante à inexigibilidade do título executado (ID 22879077). Em 

24/09/2019 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

requerendo “seja conhecido o presente recurso voluntário e provido, a fim 

de que, reformando-se a sentença, haja vista a inocorrência da 

prescrição tributária prevista no art. 174, caput, do CTN, autorizando, 

consequentemente, o devido prosseguimento do feito executivo”, sic, (ID 

24252765). Em 03/12/2019 a Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos DETERMINOU que “seja certificada a apresentação das 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto e, sendo esta negativa, 

seja intimado o apelado, para, querendo, apresentar a contrarrazão, no 

prazo legal”, sic, bem como que seja certificada a tempestividade do 

Recurso interposto (ID 27233750). A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente 

estes autos eletrônicos, observo que foram feitos à conclusão 

desnecessária e inexplicavelmente, uma vez que inexiste questão 

pendente de análise por este Juízo, tratando-se, portanto, de 

CONCLUSÃO INDEVIDA! Assim sendo, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o 

Despacho proferido pela Exma. Sra. Rela. Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos de ID 27233750, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, 

observa-se a ausência de certificação acerca da intimação do Apelado 

ITAU UNIBANCO S.A, para apresentar a contrarrazão ao Recurso de 

Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, bem como, a ausência de 

certidão acerca da tempestividade do Recurso de Apelação interposto 

pelo Detran. Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade 

processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, determino que seja certificada a apresentação das 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto e, sendo esta negativa, 

seja intimado o apelado, para, querendo, apresentar a contrarrazão, no 

prazo legal. Certifique-se, também, quanto à tempestividade do Recurso 

interposto. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se.” ADVIRTO o Sr. 

Gestor e/ou Analista Judiciário, que remeteram este PJe à conclusão, para 

ze la rem com ma is  e f i c i ênc ia  no  cumpr imen to  dos 

despachos/decisões/sentenças judiciais doravante, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. 

... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de 

funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e 

multa. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 
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fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501036-89.2015.8.11.0041
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JAYR CARDOSO MIL HOMENS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501036-89.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:15:33 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS JAYR CARDOSO MIL 

HOMENS CPF Nº 299.134.468-72 – CONTRIBUINTE 320121 CDA's Nºs 

2011/0657785; 2012/0784845; 2012/0815521; 2013/0917197; 

2014/1084078. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 01.3.44.008.1270.001 – IPTU’s e 

MULTA ADM. VALOR DA CAUSA: R$6.761,81- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 18/02/2016, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARCOS JAYR CARDOSO 

MIL HOMENS – CPF N° 299.134.468-72 , tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas CDA's Nºs 2011/0657785; 2012/0784845; 

2012/0815521; 2013/0917197; 2014/1084078, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s e MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AO 

CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS os quais recaíram sobre imóvel de 

Inscrição Municipal n° 01.3.44.008.1270.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$6.761,81- (ID 320512). A petição inicial veio acompanhada de cópias 

das CDA’s executadas (ID 320511). Após regular trâmite processual, em 

18/09/2017 este Juízo proferiu SENTENÇA indeferindo a petição inicial e, 

consequentemente, declarando extinta sem julgamento de mérito a 

presente ação, em razão do Município Exequente ter deixado transcorrer 

in albis o prazo fixado para emendar a inicial (ID 9937702). Em 24/09/2019 

o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO requerendo 

“seja conhecido o presente recurso voluntário e provido, a fim de que, 

reformando-se a sentença em vergasta, seja determinado o 

prosseguimento normal da execução fiscal na origem”, sic, (ID 24252765). 

Em 03/12/2019 a Col. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatoria do Des. Mario 

Roberto Kono de Oliveira, proferiu o seguinte acórdão: “POR 

UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, sic, (ID’s 28892516, 28892517, 

28892518, 28892519, 28892520, 28892521). Em 05/02/2020 foi certificado 

o TRÂNSITO EM JULGADO do v. acórdão retro (ID 28892524). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que o v. acórdão proferido pela Col. Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, desprovendo, por unanimidade, o Recurso de Apelação 

interposto pelo Município Exequente, TRANSITOU EM JULGADO, conforme 

certificação ocorrida em 05/02/2020 (ID 28892524), CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário a parte final da SENTENÇA proferida por este Juízo em 

18/09/2017 (ID 9937702), ARQUIVANDO definitivamente estes autos 

eletrônicos, com as baixas e anotações no Sistema PJe. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe 

TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. - PROVIMENTO 

N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 
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regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029432-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1029432-14.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/09/2018 

16:39:07 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ Nº 

00.000.000/0001-91 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$31.827,28- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

interpostos em 05/09/2018 via PJe pelo BANCO DO BRASIL S.A. – CNPJ nº 

00.000.000/0001-91 – em defesa da EXECUÇÃO FISCAL nº 

1010090-51.2017.8.11.0041, que lhe foi promovida em 31/03/2017 pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, e o valor atribuído 

à causa foi R$31.827,28- (ID 15203247). A petição inicial veio instruída 

com os documentos ID’s 15203266, 15203258, 15203277 e 15203285. Em 

08/03/2019 este Juízo proferiu decisão de admissibilidade dos Embargos à 

Execução Fiscal, determinando a juntada do Instrumento de Procuração, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 18418479). Em 13/03/2019 

o Banco Embargante peticionou nos autos, requerendo a juntada do 

Instrumento de Procuração e dos Atos Constitutivos (ID’s 18589185, 

18589187, 18589189 e 18589341). Em 25/03/2019 o Município Embargado 

apresentou sua CONTESTAÇÃO, alegando a validade da citação e a 

desnecessidade de apresentação do Processo Administrativo Tributário. 

Destaca, ainda, que a origem da dívida e o seu fundamento legal estão 

indicados na CDA, atendendo aos requisitos previstos na legislação de 

regência (ID 18871779). Em 10/07/2019 a Secretaria do Juízo expediu 

Certidão de impulsionamento, atestando a vinculação do depósito ofertado 

como garantia do Juízo a estes autos (ID 20876776), conforme 

determinado na decisão ID 18418479. Em 28/08/2019 este Juízo proferiu 

SENTENÇA julgando improcedentes e declarando extintos com resolução 

de mérito os presentes Embargos à Execução Fiscal, determinando, ainda, 

o prosseguimento regular da Execução Fiscal, face a inexistência de 

qualquer nulidade ou irregularidade na CDA executada, tratando-se de 

título líquido, certo e exigível, bem como condenando Banco Embargante ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios do 

Município Embargado/Exequente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa atualizado (ID 22769379). Em 20/09/2019 o Banco 

Embargante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo “provimento a 

este recurso, reformando “in totum” a decisão proferida pelo juízo “a quo”, 

julgando PROCEDENTES os pedidos acostados nos Embargos à Execução 

e condenando o Recorrido às custas e honorários a serem arbitrados”, 

sic, (ID 24140303). Em 30/09/2019 o Município Embargado apresentou 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação, requerendo o 

“desprovimento in totum do Recurso de Apelação, confirmando-se a 

veneranda decisão de Primeiro Grau, que muito bem aplicou a lei, diante 

dos fatos, da doutrina e da jurisprudência, como a mais pura distribuição 

de Justiça”, sic, (ID 24462158). Em 10/12/2019 a Col. Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu o seguinte acórdão: “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU 

O RECURSO”, sic, ratificando a sentença proferida por este Juízo (ID’s 

29093920, 29093921, 29093922, 29093923, 29093924, 29093925). Em 

11/02/2020 foi certificado o TRÂNSITO EM JULGADO do v. acórdão retro 

(ID 29093926). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o v. acórdão 

proferido pela Col. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovendo, por 

unanimidade, o Recurso de Apelação interposto pelo Município Exequente, 

TRANSITOU EM JULGADO, conforme certificação ocorrida em 11/02/2020 

(ID 29093926), DÊ-SE VISTA (PJe e DJe) imediatamente destes autos 

eletrônicos ao Município Embargado/Exequente, através da Sra. 

Procuradora Municipal subscritora das Contrarrazões de ID 24462158, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de QUINZE DIAS, sob 

pena de arquivamento com baixa nos Relatórios e Distribuição do Sistema 

PJE. Decorrido o prazo, COM ou SEM manifestação do Município 

Embargado, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem IMEDIATAMENTE 

estes autos À CONCLUSÃO para decisão. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 
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regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033223-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CRESTANI FAVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1033223-25.2017.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/10/2017 

16:06:50 EMBTE: MARISTELA CRESTANI FAVA CPF Nº 409.289.429-53 

EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Valor da causa R$10.000,00- DESPACHO 

11010 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente em 26/10/2017 por 

MARISTELA CRESTANI FAVA – CPF Nº 409.289.429-53, em sua defesa 

face à EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003806-61.2016.811.0041, que lhe 

promove o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi 

R$10.000,00- (ID 10468882). A petição inicial veio acompanhada de cópia 

dos documentos ID’S 10468917, 10468973,10469017, 10469064, 

10469114, 10469187, 10469231, 10469288. Em 25/07/2019 o MM° Juiz de 

Direito Auxiliar da CGJ-MT Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, em 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, determinou a intimação do Município 

Embargado para apresentar impugnação, no prazo legal (ID 20208444). Em 

01/10/2019 o Município Embargado peticionou nos autos para requerer a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de 

garantia, cumulada com a perda superveniente do objeto dos Embargos, 

em razão da desistência da Execução Fiscal homologada por sentença 

transitada em julgado em 22/04/2019 (ID 24511542), juntando na 

oportunidade o documento ID 24512005. A competência deste Juízo Titular 

do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando 

que o Município Embargado peticionou nos autos informando novos fatos, 

bem como requerendo a juntada de novo documento (ID 24512005), nos 

termos do Art. 437, § 1° do CPC, ad cautelam, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA 

imediatamente destes autos à Parte Embargante para se MANIFESTAR 

quanto a petição de ID 24511542 e seu documento, no prazo de QUINZE 

DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). II. Decorrido o prazo, COM ou 

SEM manifestação da Parte Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

e voltem IMEDIATAMENTE estes autos À CONCLUSÃO para SENTENÇA. 

INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a Manifestação de ID 24511542, nos termos dos Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre 

os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica 

sobre os documentos anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das 

partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 

respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 
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Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007282-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA FREITAS LANDI OAB - SP207560 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1007282-10.2016.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/05/2016 

14:35:20 EMBTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO CNPJ Nº 06.099.229/0001-01 

EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Valor da causa R$9.192.493,17- 

DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente em 

23/05/2016 por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO – CNPJ Nº 06.099.229/0001-01, em 

sua defesa face à EXECUÇÃO FISCAL Nº 1004135-73.2016.8.11.0041, 

que lhe promove o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi 

R$9.192.493,17- (ID 1091572). A petição inicial veio acompanhada de 

cópia dos documentos ID’S 1091573, 1091574, 1091575, 1091576, 

1091577, 1091580, 1091603, 1091604, 1091608, 1091610, 1091613, 

1091616, 1091617, 1091622, 1091624, 1091647, 1091652, 

1091655,1091656, 1091658, 1091659, 1091664, 1091679, 1091678, 

1091680, 1091681, 1091688, 1091690, 1091691, 1091692, 1091695, 

1091697, 1091699, 1091705, 1091706, 1091707, 1091708, 1091719, 

1091723, 1091726, 1091730 1091732, 1091734, 1091738, 1091742, 

1091750, 1091752, 1091757. Em 25/07/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ-MT Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2019, determinou a intimação do Município Embargado para 

apresentar impugnação, no prazo legal (ID 20208444). Em 14/10/2019 o 

Município Embargado peticionou nos autos para IMPUGNAR os Embargos à 

Execução (ID 24977229), juntando na oportunidade os documentos ID’s 

24977232, 24977234, 24977236, 24977237, 24977239. A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que o Município Embargado peticionou nos autos 

para IMPUGNAR os Embargos à Execução (ID 24977229), bem como 

requerendo a juntada de novos documentos (ID’s 24977232, 24977234, 

24977236, 24977237, 24977239), nos termos do Art. 437, § 1° do CPC, ad 

cautelam, DETERMINO: I. DÊ-SE VISTA (PJe ) imediatamente destes autos à 

Parte Embargante para se MANIFESTAR quanto a petição de ID 24977229 

e seus documentos, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de preclusão 

(Art. 223 CPC). II. Decorrido o prazo, COM ou SEM manifestação das 

Partes, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem IMEDIATAMENTE estes 

autos À CONCLUSÃO para SENTENÇA. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através da Sra. Procuradora Fiscal que subscreveu a 

Impugnação de ID 24977229, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 

e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1° do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre 

os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica 

sobre os documentos anexados à contestação. § 1º Sempre que uma das 

partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 

respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para 

adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 
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Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006731-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO FANTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006731-48.2019.8.11.0001 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) 

REQUERENTE: APARECIDA CONCEICAO FANTE - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Crédito Tributário Com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

Aparecida Conceição Fante ME – Kary Móveis, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, na qual objetiva que não seja excluída do Regime do Simples 

Nacional. Aduz que foi notificada pela SEFAZ-MT em 30.08.2019 sob pena 

de exclusão do Regime do Simples Nacional cuja pendência é a CDA nº 

20191710399. Alega que o fato gerador dos créditos tributários da 

referida CDA são de 12/2002 e 06/2003, sendo que as constituições 

ocorreram respectivamente em 28.04.2016 e 24.06.2019, ultrapassando o 

prazo decadencial de 05 (cinco) anos. Anexou documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

declinou a competência para este Juízo, conforme decisão de id nº 

24044309. No id nº 25291693 foi determinado à parte autora o 

recolhimento das custas processuais, o que foi cumprido como se vê no id 

nº 25519316. Conforme despacho de id n 26475845 foi oportunizado à 

parte requerida manifestar quanto ao pleito tutelar, a qual apresentou 

manifestação no id nº 27459281. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. A Requerente postulou pela concessão de tutela de urgência 

visando não ser excluída do Simples Nacional. Na hipótese, o requerente 

fez pedido de tutela provisória de urgência, asseverando que o débito 

tributário em voga está abrangido pelo instituto da decadência, uma vez 

que ultrapassou o prazo quinquenal entre a data de vencimento e da 

constituição definitiva do crédito. In casu, tenho que a CDA em discussão 

na presente lide, qual seja, 20191710399, trata-se de créditos tributários 

cobrados inicialmente pela CDA nº 20061246 que foi objeto de 

parcelamento com usufruto de remissão e anistia concedido pelo FUNEDS 

(Lei nº 9.481/2010), contudo, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no âmbito da ADI nº. 100642/2013, declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010. Por conseguinte, a diferença 

dos valores dos débitos remidos e anistiados tornaram-se novamente 

exigíveis, ensejando a CDA em voga, cujo marco temporal para início de 

contagem de Decadência é 03.03.2017, data em que tomou ciência por 

meio da Notificação nº 34735/54/28/2017, conforme informado na CI 

257/2019, anexada no id nº 27459282, não havendo, em princípio, que se 

falar em decadência. Dessa forma, analisando os argumentos 

despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito da autora e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise 

perfunctória, além do mais, tenho que os atos administrativos tem 

presunção de legalidade e veracidade. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE 

LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 1. A tutela 

de urgência apenas será concedida quando houver elementos suficientes 

que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do disciplinado no artigo 300 do 

CPC. 2. O auto de infração de trânsito, por constituir ato administrativo 

dotado de imperatividade, deve prevalecer quando não elidida a 

presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que o reveste, desde 

que não tenha desrespeitado os princípios do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório.” (TRF-4 - AG: 50466330520184040000 

5046633-05.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de 

Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA TURMA). ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para 

que o requerido seja obstado de excluir a requerente do Regime do 

Simples Nacional. Promova-se a citação da parte requerida, para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Intime e cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018778-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI GONCALVES BRAVO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1018778-31.2019.8.11.0041 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) 

EMBARGANTE: RODINEI GONCALVES BRAVO EMBARGADO: AGENTE DE 

TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc... 1 – Diante da certidão sob ID 24165016, onde 

consta que o executado não garantiu o débito no feito executivo, intime-se 

o embargante para, no prazo de 10(dez) dias, garantir o juízo nos autos 

da execução fiscal, sob pena de indeferimento da presente ação. 2 – 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, renove-se a conclusão. 3 - Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013598-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FANTINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1013598-23.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: RAPHAEL FANTINEL REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal Com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Raphael Fantinel em face do 

Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao aos autos, verifico a falta 

do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento no 

artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009221-20.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 428 de 714



Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO TAVARES DA SILVA (EMBARGANTE)

AVIOES WEB IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

LARISSA DE LEMOS PEREIRA NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WESLEY VALERIO OAB - MT9057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1009221-20.2019.8.11.0041 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) 

EMBARGANTE: AVIOES WEB IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - 

ME e outros (2) EMBARGADO: Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e outros Vistos etc... 

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por AVIÕES 

WEB IMPORTADORA EIRELI ME em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual objetiva a nulidade da CDA executada nos autos de 

execução fiscal sob nº 1009093-02.2016.8.11.0041. A parte embargada 

comparece aos autos e informa que a CDA objeto da execução fiscal 

mencionada acima foi cancelada, oportunidade em que informa que fora 

postulada a extinção do feito executivo fiscal e alega a perda do objeto do 

presente feito. Diante do cancelamento da CDA, o feito executivo sob nº 

1009093-02.2016.8.11.0041 foi extinto com base no art. 26 da LEF, de 

forma que este feito perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. 

Diante do princípio da causalidade, condeno o embargado a ressarcir à 

parte embargante o valor das custas processuais, devidamente 

atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF[1], bem como ao 

pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00(dois mil 

reais) nos termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC e do art. 90, ambos do 

NCPC. Da jurisprudência : DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer 

ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À 

causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação 

da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse 

montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste 

Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. 

(TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador 

Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, 

Publicação DJE em 09/02/2017)(grifos acrescidos) Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades 

de estilo. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006063-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS MALDONADO DE PADUA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006063-20.2020.8.11.0041 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: IDELSON 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

(2) Vistos, etc. Idelson Alves dos Santos, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente Ação de Fazer e Não Fazer Com Declaratória de Negativa de 

Propriedade, Anulatória de Débitos em Dívida Ativa/IPVA, Taxas e Seguro 

Obrigatório, Exclusão do Nome de Órgão Restritivo e Protestos c/c 

Indenização Por Danos Morais, Pedido de Tutela Provisória de urgência em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e Outros, Seja concedida a tutela de 

urgência para que seja procedida a transferência do IPVA, taxas, seguro, 

multas e outros, ao comprador MARCOS MALDONADO DE PÁDUA, bem 

como para que o Requerido proceda a exclusão do nome do Requerente 

dos registros de protesto no 4º Serviço Notarial de Cuiabá, e restrição do 

banco de dados do SERASA, além de inverter o ônus da prova a favor do 

Requerente. Sustenta que era proprietária do veículo Fiat Palio Fire 

Economy, álcool/gasolina, cor preta, ano 2009/2010, placas HIG-0298, 

chassis 9BD17164LA5528650, renavam 169158578, o qual na data de 

27.11.2013 o vendeu, contudo, o comprador não promoveu a 

transferência, o que vem lhe causando danos. Alega que em 25.08.2015 

comunicou a venda do bem móvel junto ao DETRAN-MT, no entanto, não 

foi inserido no sistema e nem informado à SEFAZ-MT. Aduz que o débito 

junto ao DETRAN-MT é de R$1.110,93 (um mil e cinto e dez reais e noventa 

e três centavos), e perante a SEFAZ-MT, no montante de R$261,96 

(duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), que não 

deve lhe ser imputado uma vez que com tradição do veículo ocorreu a 

transferência de propriedade. Informa que foram protestadas as CDA’s nº 

2017230999 e 2017318372, respectivamente nos valores de R$577,54 

(quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e 

R$466,76 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis 

centavos). No mérito requer a procedência dos pedidos. Anexou 

documentos. O feito foi inicialmente distribuído na 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou da competência para este Juízo, 

como se vê na decisão de id nº 29781359. No id nº 30380809 foi 

oportunizado ao requerente para que anexasse ao feito as CDA’s que 

ensejaram a demanda, o que foi cumprido conforme id nº 30441412. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora almeja a concessão liminar da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, 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. 

(...)”. In casu, constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual 

está consubstanciada na Autorização Para Transferência de Veículos, o 

qual está indexada no id nº 29172644, onde consta a assinatura tanto do 

autor quanto do requerido Marcos Maldonado de Pádua, o que viabiliza o 

deferimento da medida de urgência postulada pela parte nesse momento 

de análise perfuntória dos autos, se não vejamos: “DECLARATÓRIA – 

Pretensão de inexigibilidade de débito de IPVA e cancelamento de protesto 

– Admissibilidade – Comprovação de que a alienação do veículo é anterior 

ao fato gerador do tributo – O art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.298/08 

foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial, na Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0055543-95.2017.8.26.0000 – Precedentes desta 

C. 9ª Câmara e Corte – Súmula nº 585 do E. Superior Tribunal de Justiça – 

Procedência da ação mantida – Honorários recursais ora fixados – 

Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10216037120178260114 SP 

1021603-71.2017.8.26.0114, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de 

Julgamento: 25/03/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/03/2019) O perigo de dano ou o resultado útil do processo configura-se 

no débito fiscal, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. 

Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em questão não 

trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência da presente 

demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. No que tange à 

inversão do ônus da prova, indefiro, na medida em que o requerido não é 

obrigado a produzir prova negativa, ou seja, não pode a Fazenda Pública 

ser obrigada a produzir eventual prova contra si. Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.442.086 - RN (2014/0057364-0) (...) DECISÃO 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DO 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DIANTE 

DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de Recurso Especial 

interposto pelo MUNICÍPIO DE NATAL, com fundamento nas alíneas a e c 

do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

TJ/RN, assim ementado: EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE 

DETERMINOU A JUNTADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS 

QUE CONSTITUÍRAM AS CDA S. ALEGADA OFENSA À PRESUNÇÃO 

JÚRIS TANTUM DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CD A. INOCORRÊNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS A ANÁLISE ACERCA DA OCORRÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. POSSIBILIDADE DE TAL 

REQUISIÇÃO PELO MAGISTRADO, PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (fls. 101). 2. 

Em seu Apelo Especial, a parte recorrente aponta violação do art. 333, II 

do CPC/1973 bem como divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, 

ser ônus do executado providenciar a juntada do processo administrativo 

para provar fato constitutivo do seu direito, em razão da presunção de 

certeza e liquidez da CDA. 4. Sem Contrarrazões, o recurso foi admitido 

na origem (fls. 151). 5. É o relatório. 6. O recurso merece prosperar. 7. A 

jurisprudência desta Corte possui entendimento de que, diante da 

presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao 

contribuinte ilidi-la, inclusive com a juntada do processo administrativo, 

caso imprescindível à solução da controvérsia. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA 

EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. 

PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 

481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Certidão de 

Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é 

do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, 

caso imprescindível à solução da controvérsia. 2. "A despeito da 

possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em 

poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às 

repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é 

possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que 

a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de 

certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." 

(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 31.3.2011). (...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO 

JULGADOR. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AOS 

AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DO 

EMBARGANTE, EM VISTA DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA 

CDA. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 

356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O art. 131 do CPC 

consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o 

juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade 

de produção das que forem requeridas pelas partes. Nesse sentido: STJ, 

AgRg no AREsp 648.403/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 29/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 279.291/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/05/2014. II. 

Restou consignado, no acórdão recorrido, que, Quanto ao pedido para 

que seja feita prova documental e técnica para recálculo dos tributos 

exigíveis, alinho-me ao entendimento singular que não vislumbrou 

elementos, no processo, que indiquem a sua necessidade. Assim, para 

infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, 

incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do 

enunciado sumular 7/STJ. III. Consoante jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, as cópias do processo administrativo fiscal não são 

imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, 

consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 

41 da Lei 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a 

requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões 

correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para 

solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte 

embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a 

CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do 

sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do 

CTN (STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011). (...) (STJ - REsp: 

1442086 RN 2014/0057364-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) (grifo nosso) Com relação ao 

pleito tutelar tutela de urgência para que seja procedida a transferência do 

IPVA, taxas, seguro, multas e outros, ao comprador MARCOS 

MALDONADO DE PÁDUA, tenho que o mesmo se confunde com o mérito 

da lide, ao que será apreciado em momento oportuno, entretanto, para que 

a parte autora não sofra ainda mais prejuízos, em obediência ao Poder 

Geral de Cautela, determino a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 

2018184400, 20192365239, 20181086855, 20192664786, 20193268563, 

2017318372 e 2017230999, bem como os protestos nº 6020527 e 

7021150, referentes respectivamente às CDA’s nº 2017230999 e 

2017318372, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação do requerido, para querendo, apresentarem a 

sua defesa no prazo legal. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no 

capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. Intime e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012638-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012638-44.2020.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: 

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Shopping Comércio de Ferro e Aço Ltda. – 

ME, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Anulatória de 

Lançamento Tributário Com Pedido de Tutela de Urgência, em face do 

Estado de Mato Grosso, visando a suspensão da exigibilidade da CDA nº 

2017217184 bem como seu respectivo protesto. Aduz que é sociedade 

empresária atuante no comércio varejista de ferragens e ferramentas com 

CNAE nº 4744-0/01, a qual está sendo cobrada por créditos tributários 

inscritos na CDA nº 2017217184, que foi levada a protesto. Alega que 

houve pagamento da integralidade do crédito tributário em discussão, 

sendo que em dezembro/2017 interpôs Pedido de Revisão e Extinção de 

Débito Inscrito em Dívida Ativa, autuado sob o nº 654063/2017, em que a 

SEFAZ-MT reconheceu que o montante do débito da CDA objeto da ação, 

é de apenas R$1.621,33 (um mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta e 

três centavos), ocasião em que pugnou pela retificação da CDA. Salienta 

que o mencionado Pedido de Revisão ainda está pendente de análise, além 

do mais recebeu a Notificação nº 52634/1758/68/2020, pela qual informou 

quanto a suspensão dos benefícios fiscais a que usufrui em razão da 

Certidão Positiva de Débitos cujo entrave é a CDA nº 2017217184. No id nº 

30417682 anexa o comprovante do depósito judicial do saldo 

remanescente apontado pela SEFAZ-MT. Inicialmente distribuído na 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio 

redistribuído para este Juízo conforme declino de competência do id nº 

30429518. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora almeja concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, ao que que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, 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. 

(...)”. In casu, constata-se, nesse momento de análise perfunctória dos 
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autos, a probabilidade do direito da parte autora, a qual está 

consubstanciada na Informação Fiscal 196/2019, indexada no id nº 

30398673, onde o Agente de Tributos Estaduais Sr. Emanuel Gonçalo 

Monteiro Fortes, relata e sugere a retificação da CDA nº 2017217184, uma 

vez que alterou os valores a base de cálculo da Resolução CEDEM nº 

70/2015, informando que o saldo devedor é de R$1.621,33 (um mil e 

seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos). Registra-se que no 

id nº 30417682 a parte requerente anexa o comprovante do depósito 

judicial do mencionado valor. Já o perigo de dano ou o resultado útil do 

processo, consiste nos executivos fiscais em trâmite, que por si só 

acarretam prejuízos de difícil reparação à parte autora. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA 

nº 2017217184, até ulterior deliberação. Com relação ao protesto da CDA 

objeto da demanda, tenho que necessário se faz que a autora acoste aos 

autos o título do protesto, uma vez que o documento de id nº 30398666 

não informa o credor do débito e nem sequer a origem da dívida, razão 

pela qual concedo o prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014445-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CARNEIRO MAGALHAES (EXECUTADO)

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES (EXECUTADO)

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014445-41.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA e outros (7) Vistos etc. 1. 

Diante do comparecimento espontâneo da executada suprida está a falta 

de citação, razão pela qual declaro-a citada haja vista o contido no § 1°, 

do art. 239 do NCPC, que assim dispõe: “Art. 239. Para a validade do 

processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas 

as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido.. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução”. 2. Conforme petitório de id nº 9304149 a parte executada 

Supermercado Modelo Ltda. comparece ao feito e informa que na data de 

22.10.2014 foi decretada a sua falência, no entanto, sequer traz aos 

autos a decisão judicial, razão pela qual lhe oportunizo o prazo de 10 

(dez) dias para a juntada da mencionada decisão. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 26 de novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0020798-56.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

WLADIMIR CONCEICAO (EXECUTADO)

UBERLANDIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO DO TRIANGULO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020798-56.2012.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 18/06/2012 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: UBERLÃNDIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO DO 

TRIANGULO LTDA, IRINEU CONCEIÇÃO JUNIOR, WLADIMIR CONCEIÇÃO 

CNPJ Nº 01.586.202/0005-53 CDA Nº 20126774 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

.. VALOR DA CAUSA: R$ 54.402,47- DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou 

em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, 

do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 
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pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/20. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028622-37.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SANTOS LOBO (EXECUTADO)

AUILTON APARECIDO MESSIAS (EXECUTADO)

WV PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028622-37.2010.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 15/09/2010 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: WV PETRÓLEO LTDA, NIVALDO SANTOS LOBO, 

AUILTON APARECIDO MESSIAS CNPJ Nº 01.603.353/0001-49 - 

CONTRIBUINTE .. CDA Nº 2010/7233. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.362.647,88- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
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atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025587-98.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL ANDRADE JUNIOR (EXECUTADO)

DCP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JANICE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025587-98.2012.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 23/07/2012 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: DCP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO 

LTDA - ME, JANICE DA SILVA, DORIVAL ANDRADE JUNIOR CNPJ Nº 

00.826.662/0003-87 CDA Nº 2012/7632. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 337.079,82. DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 
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Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0006834-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006834-30.2011.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2011 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA CNPJ Nº 

00.000.000/4108-45 CDA Nº 2011/182 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 172.488,69 DECISÃO 941 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou 

em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, 

do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 
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Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026846-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAN ALVES DE CRISTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026846-60.2014.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 16/06/2014 00:00:00 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSO EXECUTADO: HIRAN ALVES DE CRISTO CNPJ Nº 457.180.592-68 

CDA Nº 20147080 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.478.385,68- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 

23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua competência para 

processar e julgar os feitos executivos afetos à Fazenda Pública Estadual 

e Municipal e, com a necessidade de regulamentar o sistema de 

distribuição dos processos que tramitam na aludida Unidade Judiciária 

onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando a respectiva 

competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça Estado 

de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 19/01/2016, 

disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA. 

Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 03/2016-CM, os 

processos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte forma: “Artigo 1º Os 

feitos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos aos Juízes de Direito que nela 

jurisdicionam, em razão da natureza da causa, da seguinte forma: a) Os 

feitos executivos estaduais serão de competência e distribuídos ao Juiz 

de Direito com mais tempo na referida Vara; b) Os feitos executivos 

municipais serão de competência e distribuídos ao Juiz de Direito com 

menos tempo na referida Vara.” (negritei e grifei). Dessa forma, 

criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o Gabinete I, de Titularidade 

desta Magistrada, cuja competência é o processamento e julgamento dos 

feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS MUNICIPAIS, razão pela qual, após o 

advento do PROVIMENTO Nº 03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido 

remetida pela Secretaria do Juízo ao Gabinete II, de Titularidade da MMª 

Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos que possuam o ESTADO DE MATO 

GROSSO em algum dos seus polos processuais. Por tais fundamentos, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de 

Execução Fiscal, para processar e julgar o presente Processo digitalizado 

e DECLINO para o GABINETE 2 desta Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES 

AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo Competente imediatamente, com as 

nossas homenagens, DANDO-SE AS BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e 

Distribuição. INTIMEM (DJe) as Partes, conforme determinam os Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 

205 CPC (DJe). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito Fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. (...) § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 
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distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005919-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENICILDO DEL DUCCAS MENDOCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005919-10.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2013 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENICILDO DEL DUCCAS MENDOCAS CPF Nº não 

informado - CONTRIBUINTE 48637. CDA's Nºs 820013. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.23.046.0147.001. VALOR DA CAUSA: R$ 8.753,42 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 18/02/2013, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de ENICILDO DEL DUCCAS MENDOCAS – 

CNPJ/CPF Nº não informado, tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 820013, referente ao não pagamento de MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS que incidiu sobre a 

Inscrição Municipal n° 01.6.23.046.0147.001., e o valor atribuído à causa 

foi R$ 8.753,42-.(ID 28785480). Em 03/02/2020 foi certificado pela 

Secretaria deste Juízo que: "Certifico que o Processo nº 

0005919-10.2013.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.", sic (ID 28776539). A petição inicial veio 

acompanhada da CDA supracitada (ID 28785481). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, 

observo que a causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por 

infração ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura 

compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme 

RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes, com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução 

acima os executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não 

tributária advinda da infringência a dispositivos legais constantes do 

Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: 

“RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0040303-38.2009.8.11.0041, cujo objeto é refere-se à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.” INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), conforme determina o § 

3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 
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e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013149-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013149-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:04:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMIR JOSE DONATONI CPF Nº 655.709.448-34 - 

CONTRIBUINTE 11194. CDA's Nºs 2016 / 1367942; 2017 / 1574914; 2018 / 

1718648 e 2019 / 1874559. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.44.014.1607.001. VALOR DA CAUSA: R$ 39.188,99- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013150-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:04:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANGELO EDER TREVIZAN CPF Nº 223.457.959-72 - 

CONTRIBUINTE 118415. CDA's Nºs 2016 / 1278567; 2017 / 1542641; 2018 

/ 1705425 e 2019 / 1818574. INSCRIÇÃO MUNICIPAL N 

04.2.22.029.0234.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.343,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 
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será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013148-57.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:03:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA CPF Nº 

581.754.741-49 - CONTRIBUINTE 734874375. CDA's Nºs 2016 / 1341016; 

2017 / 1553519 e 2018 / 1667678. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.4.21.024.0264.368 VALOR DA CAUSA: R$ 3.331,75- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013155-49.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:26:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CLEUZA MEDERES GOMES CPF Nº 341.324.572-49 

- CONTRIBUINTE 57458. CDA's Nºs 2016 / 1366685; 2017 / 1521738; 2018 

/ 1673579 e 2019 / 1800867. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.060.0234.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.467,36- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 
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será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013168-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREIZE VANE ALVES VIEGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013168-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:52:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GREIZE VANE ALVES VIEGAS CPF Nº 

460.244.411-34 - CONTRIBUINTE 734967138. CDA's Nºs 2016 / 1270597; 

2017 / 1511977; 2018 / 1650786 e 2019 / 1854393. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.21.008.0166.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.232,04- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013157-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:30:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DEBORA KHADINE ZANIN TENORIO CPF Nº 

865.775.811-34 - CONTRIBUINTE 734854014. CDA's Nºs 2016 / 1308171; 

2017 / 1461456; 2018 / 1620597 e 2019 / 1853575. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.42.027.0225.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.717,14- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 
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será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
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2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 
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ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013167-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:48:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: GRAZIELLY RUZZENE SAMPAIO CPF Nº 

022.500.071-79 - CONTRIBUINTE 734876475. CDA's Nºs 2016 / 1315683; 

2017 / 1501692; 2018 / 1667546 e 2019 / 1895424. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.2.24.100.0126.026. VALOR DA CAUSA: R$ 3.159,63- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 
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INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
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modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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1.201,53- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013160-71.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOMINGOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013160-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:33:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIAS DOMINGOS DE ARAUJO CPF Nº 

616.135.841-72 - CONTRIBUINTE 95897. CDA's Nºs 2016 / 1259596; 2017 

/ 1497880; 2018 / 1627006 e 2019 / 1788032. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.43.039.0212.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.610,98- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 
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um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013176-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013176-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 11:03:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: TORRES INCORPORACOES LTDA CNPJ Nº 

35.857.609/0001-66 - CONTRIBUINTE 735213706. CDA's Nºs 2016 / 

1292447; 2017 / 1451014; 2018 / 1639232 e 2019 / 1854633. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 04.1.43.044.2198.001. VALOR DA CAUSA: R$ 139.447,35 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013173-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 11:02:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

CNPJ Nº 12.446.430/0001-10 - CONTRIBUINTE 734855562. CDA's Nºs 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.13.062.0120.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

118.722,68- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 
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suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013174-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 11:03:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 

15.037.658/0001-45 - CONTRIBUINTE 734794916. CDA's Nºs 2016 / 

1327524; 2017 / 1539865; 2018 / 1666169 e 2019 / 1872162. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 06.9.44.040.0115.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 116.058,42- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 
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penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013161-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:37:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELIZAMA ANGELICA DE SOUZA CPF Nº 

594.706.661-00 - CONTRIBUINTE 734939251. CDA's Nºs 2016 / 1284312; 

2017 / 1524697 e 2018 / 1597688. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.31.065.0080.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.770,85- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 
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um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013138-13.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 09:16:44 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE SOARES MARINHEIRO CPF Nº 

918.224.591-68 - CONTRIBUINTE 36341. CDA's Nºs 2016 / 1259096; 2017 

/ 1479105; 2018 / 1644201 e 2019 / 1792212. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.007.0406.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.470,04- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 
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III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 
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de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013144-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JESUS PERETTI VALIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013144-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 09:54:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRUNO JESUS PERETTI VALIN CNPJ/CPF Nº 

868.768.727-34 - CONTRIBUINTE 372426. CDA's Nºs 2016 / 1362548; 

2017 / 1566594; 2018 / 1617820 e 2019 / 1783136. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.24.046.0375.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.108,43- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 
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um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 
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comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500720-76.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA CPF Nº 

544.432.701-59 - CONTRIBUINTE 324985 CDA's Nºs 2012/0747166; 

2013/0857281; 2014/1069472; 2015/1233993. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.22.003.1290.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$16.200,11- DECISÃO 

12040 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 24/08/2015, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA – CPF 

N° 544.432.701-59, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s N°s 2012/0747166; 2013/0857281; 2014/1069472; 

2015/1233993, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal n° 06.9.22.003.1290.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$ R$16.200,11-(ID 313616). A petição inicial veio acompanhada das 

CDA’s acima citadas (ID 313617). Em 26/08/2015 foi determinada a citação 

da Parte Executada (ID 316124), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 

09/05/2016 (ID 319664), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento (ID 343253). Após regular processamento destes autos, 

restou infrutífera a tentativa de Penhora via BACENJUD, realizada por este 
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Juízo em 02/10/2017 – PROTOCOLO 20170005270626 (ID’s 10092329 e 

10120386). Em 18/02/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, 

para requerer consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a 

existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da 

Parte Executada, pugnando, ainda, pela restrição de circulação e 

transferência se porventura localizado algum bem (ID 18096786). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte 

Exequente e que a Parte Executada responde com todos os seus bens 

para cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, diante do insucesso da 

penhora via BACENJUD (ID’s 10092329 e 10120386), DEFIRO o pedido de 

consulta ao Sistema RENAJUD, protocolado em 18/02/2019, pelo Município 

Exequente (ID 18096786) e PROCEDO À BUSCA E À RESTRIÇÃO de 

Licenciamento/Transferência/Circulação no Sistema RENAJUD nesta data, 

em relação ao veículo registrado em nome do Executado, v.g., uma 

caminhonete FIAT/PANORAMA CL, ano 1983 e modelo 1983, Chassi 

00751902, Placa HQS 5290, conforme documento RENAJUD - Restrição 

J u d i c i a l ,  a b a i x o  t r a n s l a d a d o 

(https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-inserca

o.jsf). Dessa forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO ao Sr. Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos 

à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo 

o que de direito, para satisfação do crédito tributário executado, 

competindo-lhe, ainda, informar a este Juízo sobre eventual negociação do 

crédito executado no MUTIRÃO FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA 

DIAS, sob pena de aplicação do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

ARQUIVAMENTO dos autos até o advento da prescrição intercorrente, 

conforme § 4º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. II. Havendo requerimento do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta dias), não havendo 

manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO), quando deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor 

Judiciário a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetidos estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de bens 

passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 18096786, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS 24/03/2020 - 15:08:49 Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município CUIABA Juiz Inclusão FLAVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Órgão Judiciário CUIABA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUTIVO FISCAL N° do Processo 

05007207620158110041 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição HQS5290 MS FIAT/PANORAMA CL 

RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA Circulação, Penhora RENAJUD - 

Veículo RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line Usuário: FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 24/03/2020 - 15:03:38 Dados do 

Veículo Placa HQS5290 Placa Anterior Ano Fabricação 1983 Chassi 

00751902 Marca/Modelo FIAT/PANORAMA CL Ano Modelo 1983 Dados da 

Comunicação de Venda Informações não disponibilizadas pelo DETRAN 

Dados do Proprietário Nome RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA 

CPF/CNPJ 544.432.701-59 Endereço R PARAPUA, N° 315, CASA 06, V 

JOKEY CLUB - CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79100-000 Dados do 

Arrendatário Informações não disponibilizadas pelo DETRAN 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.

jsf -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 

185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar 

nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, 

aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de 

bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 
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8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 

3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação processual. Art. 239. 

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do 

executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial 

ou de improcedência liminar do pedido. Art. 246. A citação será feita: ... § 

1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao 

exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre 

que possível - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de 

funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e 

multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : RECURSO REPETITIVO: Temas 

566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de 

que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente 

nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 
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jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001164-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001164-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/01/2016 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA – ME CNPJ Nº 

15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860 CDA's Nºs 2012/800495; 

2013/885722; 2014/1075926 e 2015/1218279. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.25.054.0384.001 VALOR DA CAUSA: R$2.500,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJe em 26/01/2016, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de MAJORI IMOBILIÁRIA M JOAQUINA LTDA – ME – 

CNPJ N° 15.017.544/0001-33, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s N°s 2012/0800495; 2013/0885722; 

2014/1075926 e 2015/1218279, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal n° 01.8.25.054.0384.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$2.500,20- (ID 483438). A petição inicial veio acompanhada 

das CDA’s acima citadas (ID 483439). Em 25/02/2016 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 519109), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação, em 09/05/2016 (ID 11055284), a qual retornou ao Juízo COM 

assinatura de recebimento (ID 16995433). Após regular processamento 

destes autos, restou infrutífera a tentativa de Penhora via BACENJUD 

realizada em 15/07/2019 (ID’s 21548852, 21548865, 21548866 e 

21602009), em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, Em sede de REGIME 

DE EXCEÇÃO 2019, em 15/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ 

Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior (Provimento nº 42/2019 - CM) 

proferiu decisão, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente e 

determino a penhora do valor do débito exequendo apontado nas CDAs 

anexas. Não sendo localizados bens, ouça-se a Fazenda, em dez (10) 

dias. Consigno que, não havendo manifestação, nos termos do artigo 40, § 

2º da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de um 

ano. Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, 

iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na 

forma do artigo 40, §§2º, 3º e 4º da referida lei. Decorrido o prazo 

assinalado, ouça-se a Fazenda Pública para manifestar-se acerca de 

eventual prescrição intercorrente no prazo de 10 dias. Intimem-se.” (ID 

21548852), anexando: o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores 

– datado de 10/07/2019, do valor de R$4.103,26- (ID 21548865); o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (ID 21602009), 

onde se lê que não foi encontrado qualquer valor nas contas bancárias da 

Parte Executada; EXTRATO DO CONTRIBUINTE, expedido em 10/07/2019 

(ID 21548866); dessa forma, restou infrutífera a tentativa de Penhora via 

BACENJUD. Em 30/07/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, 

para requerer consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a 

existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da 

Parte Executada, pugnando, ainda, pela restrição de circulação e 

transferência se porventura localizado algum bem (ID 22183065). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte 

Exequente e que a Parte Executada responde com todos os seus bens 

para cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, diante do insucesso da 

penhora via BACENJUD (ID’s 21548852, 21548865, 21548866 e 

21602009), DEFIRO o pedido de consulta ao Sistema RENAJUD, 

protocolado em 30/07/2019, pelo Município Exequente (ID 22183065) e 

PROCEDO À BUSCA PARA RESTRIÇÃO no Sistema RENAJUD nesta data, 

mas CONSTATO a INEXISTÊNCIA de veículos vinculados ao CPF da Parte 

Executada, conforme pesquisa ao Sistema RENAJUD no link 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.
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jsf, razão pela qual DEIXO DE EFETUAR A RESTRIÇÃO referida. Dessa 

forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado no MUTIRÃO 

FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos autos até o 

advento da prescrição intercorrente, conforme § 4º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. II. 

Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando deverá ser 

CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetidos estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do 

Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de 

bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. 

IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução 

Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

da Sra. Procuradora Fiscal que subscreveu a Petição de ID 22183065, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 
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inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 
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Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004353-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004353-04.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2016 09:05:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: RIO FORTE INCORPORADORA LTDA CNPJ Nº 

04.405.988/0001-20 - CONTRIBUINTE 315092 CDA's Nºs 2013/0880773; 

2014/1076167 e 2015/1221871. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.24.005.0196.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$202.457,47- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 29/03/2016, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RIO FORTE INCORPORADORA 

LTDA – CNPJ N° 04.405.988/0001-20, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas CDA’s N°s 2013/0880773; 2014/1076167 e 

2015/1221871, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal n° 01.7.24.005.0196.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$202.457,47- (ID 683660). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima citadas (ID 683661). Em 18/05/2016 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 1082823), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 

03/08/2016 (ID 1630883), cujo AR foi anexado aos autos em 01/08/2019 

(CGJ – ID 22145629) COM assinatura de recebimento na data de 

17/08/2016 (ID 22145631). Em 22/08/2016 a Parte Executada peticionou 

nos autos para oferecer bem imóvel como garantia do Juízo (ID’s 1849139, 

1849144, 1849146, 1849148 e 1849152), o qual foi recusado pelo 

Município Exequente em 20/09/2016, que requereu na ocasião a PENHORA 

via BACENJUD sobre ativos financeiros da Parte Executada (ID’s 2445258 

e 2445261). Em 04/12/2018, em sede REGIME DE EXCEÇÃO 2018, o MM°. 

Juiz de Direito Colaborador, Dr. Luis Otávio Pereira Marques proferiu 

DECISÃO, rejeitando o bem imóvel indicado pela Parte Executada, bem 

como deferindo pedido de penhora via BACENJUD formulado pelo 

Município Exequente, tendo sido realizado ordem de bloqueio de valores 

(PROTOCOLO 20180008087127), sendo contristado apenas o valor de 

R$24,22-, o qual foi desbloqueado de ofício, por ser irrisório em 

comparação ao quantum executado e por não se mostrar apto sequer 

para cobrir as despesas decorrentes da presente execução (ID 

16862854), juntando na oportunidade os documentos de ID’s 16862858 e 

16862859. Em 16/01/2019 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer “consulta mediante o sistema INFOJUD, para o fim de obter 

as Declarações de Imposto de Renda e de Operações Imobiliárias do 

devedor, dos últimos 03 (três) anos, com o intuito de identificar bens 

passíveis de penhora”, sic, (ID 17400446). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que toda 

execução se realiza no interesse da Parte Exequente e que a Parte 

Executada responde com todos os seus bens para cumprimento de suas 

obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do CPC, ex vi: Art. 789. O 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem 

lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do 

exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os 

bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre 

o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Por 

outro lado, quanto à consulta no Sistema INFOJUD, constato que no 

presente caso já foram realizadas consultas no BACENJUD (ID’s 

16862854, 16862858 e 16862859), que resultou infrutífera, sendo certo 

que não há necessidade do esgotamento de outros meios para localização 

de bens penhoráveis. Nesse sentido a uníssona jurisprudência do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos 

sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao 

esgotamento de diligências. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo 

esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu 

em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 

1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 

1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 

1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Agravo 

conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - T2 - Segunda 

Turma - AREsp: 458537 RJ 2014/0001176-2, Relator: Ministro OG 

Fernandes, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: DJe 

26/02/2018) (negritei). Assim, por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

consulta ao Sistema INFOJUD, protocolado em 16/01/2019, pelo Município 

Exequente (ID 17400446) e PROCEDO À BUSCA de Declarações de 

Imposto de Renda da Parte Executada no Sistema INFOJUD nesta data, 

constatando a INEXISTÊNCIA de bens penhoráveis vinculados ao CNPJ da 

Parte Executada, conforme solicitações números 20200324002361 e 

20200324002425 da Receita Federal (e-CAD), cuja resposta reporta-se 

aos anos de 2015 e 2016, tão somente, onde se lê que existiam somente 

aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil, mas ante a realização da 

tentativa de penhora via BACENJUD em 2018, que resultou infrutífera e 

uma vez que cumpre a este Juízo preservar ao máximo o sigilo das 

declarações realizadas à Recita Federal, deixo de anexar a estes autos a 

referida DIRPJ, enviada em PDF a este Juízo. Dessa forma, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. Gestor: I. 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado nos 

MUTIRÃO FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos 

autos até o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, conforme § 4º do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira 

Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. II. Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo 

acima (trinta dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na data de 17/08/2021 (cinco 

anos após o recebimento da citação em 17/08/2016 - ID 22145631) (ATO 

ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), 

quando estes autos deverão ser DESARQUIVADOS (ATO ORDINATÓRIO) 

e CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

concedida VISTA AO MUNICÍPIO EXEQUENTE (PJe), para se manifestar em 

TRINTA DIAS, quanto ao advento da prescrição intercorrente desta ação 

executiva. IV. Decorrido o prazo acima (trinta dias), com ou sem 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, remetam estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 
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ORDINATÓRIO), nos termos do §§ 4º e 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de 

bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. 

V. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução 

Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

da Sra. Procuradora Fiscal que subscreveu a Petição de ID 17400446, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME (PJe) 

a Parte Executada, através de seu Advogado Constituído (ID 1872722), 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
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contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PORTARIA N. 42/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019: Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE: Art. 1° 

Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria. Parágrafo único. A 

atuação das equipes de ação rápida regulamentadas por esta Portaria 

constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na Vara de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com relação à prática de 

alguns atos concernentes aos executivos fiscais estaduais —, de modo 

que, além de incluir as execuções fiscais municipais, abrange a prática de 

todos os demais atos necessários para garantir a entrega da prestação 

jurisdicional de modo célere e efetivo, nos termos previstos nos referidos 

Provimentos e Portarias. ... Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 

/2019-CGJ, as equipes de ação rápida serão compostas das seguintes 

equipes de trabalho: ... § 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio 

e julgamento atuarão, necessariamente, no julgamento dos incidentes 

opostos nas execuções distribuídas até 31.12.2017. ... - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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/ 1495099; 2018 / 1654498 e 2019 / 1782158. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.010.0377.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.364,27- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 
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do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 
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à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013147-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 10:00:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CELSO CASTEDO CPF Nº 137.738.601-53 - 

CONTRIBUINTE 151585. CDA's Nºs 2016 / 1259813 e 2017 / 1532872. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.24.057.0216.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.382,83- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 
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durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 
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... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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MUNICIPAL Nº 02.2.23.010.0398.001. VALOR DA CAUSA: R$ 18.887,89 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 
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recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 
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que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013143-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 09:48:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALCIDES GLORIO DA SILVA CPF Nº 

181.944.271-34 - CONTRIBUINTE 734900445. CDA's Nºs 2017 / 1488780; 

2018 / 1660473 e 2019 / 1859514. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.24.013.0252.001. VALOR DA CAUSA: R$ 129.302,38- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 
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MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 
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... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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734917681. CDA's Nºs 2016 / 1291968; 2017 / 1558846; 2018 / 1599501 e 

2019 / 1859946. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.34.014.0970.001 . VALOR 

DA CAUSA: R$ 18.902,56- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 
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pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013432-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013432-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 16:27:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULIO CESAR DO NASCIMENTO CPF Nº 

384.371.471-15 - CONTRIBUINTE 365209. CDA's Nºs 2016 / 1305242; 

2017 / 1489451; 2018 / 1672340 e 2019 / 1788524. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.43.022.0507.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.540,15- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 
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crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.016.179/0001-38 - CONTRIBUINTE 164564. CDA's Nºs 2016 / 1397081 

2017 / 1425805 2018 / 1738132 2019 / 1775586 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

47962 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 29.289,60- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 
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pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 16:18:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE JOSE PEREIRA CPF Nº 946.184.617-72 - 

CONTRIBUINTE 346155. CDA Nº 2016 / 1368392 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.12.006.0200.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.506,85. DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 
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pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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/ 1739601 e 2019 / 1771031. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 37286 - TLFHEP. 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.772,20- DECISÃO 12185 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

eletronicamente por meio do PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor 

de CRISTIANO DE OLIVEIRA – CPF Nº 407.273.191-91, pretendendo o 

recebimento dos créditos tributários representados pelas CDA’s Nº 2016 / 

1391712; 2017 / 1423883; 2018 / 1739601 e 2019 / 1771031, referentes 

ao não pagamento da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário 

Especial e Publicidade que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 37286, e 

o valor atribuído à causa foi R$4.772,20-(ID30334682). Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (16/03/2020– ID30334677), o 

crédito tributário representado pela CDA Nº 2016 / 1391712, vencida em 

30/01/2015 já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da taxa, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade (ID30334677). Segundo o 

Código Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco 

possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” (negritei e 

grifei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o 

prazo prescricional, no caso das taxas, corre a partir do vencimento da 

obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 

2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. 1. A 

prescrição era interrompida com a citação válida do Executado, na forma 

do disposto no art. 174, I, do Código Tributário Nacional. Somente após a 

edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que deu 

nova redação ao referido dispositivo legal, passou a prescrição a ser 

interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução 

fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a sistemáticado recurso 

repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 2. O prazo prescricional 

se inaugura com a constituição definitiva do crédito tributário, o que 

ocorre, em relação às taxas, a partir do vencimento da obrigação, e, 

quanto ao IPTU, com a notificação do lançamento pela remessa do carnê 

ao endereço do contribuinte no mês de janeiro do próprio exercício, na 

forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação não efetuada. 6. 

Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Recurso 

Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 

01729637020048190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 16/03/2020, já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 1391712, 

vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelos 

títulos executivos referidos, por força da incidência do caput do Art. 174 

do CTN, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da Parte 

Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 

do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1385427, vencida em em 30/01/2015, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013428-28.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 16:20:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: IVENS PEREIRA DA COSTA CPF Nº 139.033.061-34 

- CONTRIBUINTE 354835. CDA's Nºs 2016 / 1352944; 2017 / 1560774; 

2018 / 1644355 e 2019 / 1804970. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.23.017.0270.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.967,41 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013208-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:12:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BETA CONTABILIDADE & INFORMATICA LTDA - ME 

CNPJ Nº 37.509.551/0001-95 - CONTRIBUINTE 165598 . CDA's Nºs 2017 / 

1440421; 2018 / 1734910 e 2019 / 1775237. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

49059 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 5.871,28 DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013207-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 12:11:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AURIVAL DIAS PEDROSO CNPJ Nº 146.931.001-53 

- CONTRIBUINTE 141078. CDA's Nºs 2017 / 1437193; 2018 / 1736469 e 

2019 / 1767197. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 141078 - TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.871,28 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 
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sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 
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40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VALOR DA CAUSA: R$ 7.284,72- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013209-15.2020.8.11.0041 
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CUIABÁ EXECUTADO: EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES EIRELI - ME 

CNPJ Nº 84.708.536/0067-82 - CONTRIBUINTE 735035447 . CDA Nº 2020 / 

1931273 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 159246 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$ 38.052,16- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 
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8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012712-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 14:48:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO SOARES MOREIRA CNPJ Nº 

03.930.864/0001-09 - CONTRIBUINTE 368289 . CDA's Nºs 2016 / 1385427; 

2017 / 1427086; 2018 / 1749247 e 2019 / 1768732. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 86332 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 6.576,22- DECISÃO 12185 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida eletronicamente por meio do PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de OFRANCISCO SOARES MOREIRA – CNPJ 

Nº03.930.864/0001-09, pretendendo o recebimento dos créditos tributários 

representados pelas CDA’s Nº 2016 / 1385427; 2017 / 1427086; 2018 / 

1749247 e 2019 / 1768732, referentes ao não pagamento da Taxa de 

Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade que recaiu 

sobre a Inscrição Municipal Nº 86332, e o valor atribuído à causa foi 

R$6.576,22(ID30416587). Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (17/03/2020– ID30416587), o crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1385427, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

taxa, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade (ID30416586). Segundo o Código Tributário Nacional, para a 

cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, conforme 

disposição contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.” (negritei e grifei). Sabe-se que a 

constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o prazo prescricional, 

no caso das taxas, corre a partir do vencimento da obrigação. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU 

é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 

160 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA 

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E 

PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE 

A PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era interrompida com a citação válida do 

Executado, na forma do disposto no art. 174, I, do Código Tributário 

Nacional. Somente após a edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de 

fevereiro de 2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, 

passou a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar 

a citação na execução fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a 

sistemáticado recurso repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 2. 

O prazo prescricional se inaugura com a constituição definitiva do crédito 

tributário, o que ocorre, em relação às taxas, a partir do vencimento da 

obrigação, e, quanto ao IPTU, com a notificação do lançamento pela 

remessa do carnê ao endereço do contribuinte no mês de janeiro do 

próprio exercício, na forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação não 

efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza pública. 

Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do recurso.” 

(TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 17/03/2020, já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 1385427, 

vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelos 

títulos executivos referidos, por força da incidência do caput do Art. 174 

do CTN, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da Parte 

Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 

do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1385427, vencida em em 30/01/2015, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 
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ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 520 de 714



da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013433-50.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013433-50.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2020 16:30:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: TEREZINHA DA SILVA PORTO CPF Nº 

325.824.201-15 - CONTRIBUINTE 24020. CDA's Nºs 2016 / 1311471; 2017 

/ 1468908; 2018 / 1708951 e 2019 / 1839008. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.004.0011.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.441,24- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 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. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0013039-85.2005.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDIS AUGUSTO MOREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0013039-85.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/01/2005 13:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUDIS AUGUSTO MOREIRA BARBOSA CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 72.307 CDA’s Nºs 1999/51781; 

2000/112559; 2001/36377; 2002/106692; 2003/190416. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.9.34.030.0250.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.171,78- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/01/2005 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EUDIS 

AUGUSTO MOREIRA BARBOSA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/51781, 

2000/112559, 2001/36377, 2002/106692 e 2003/190416, referentes ao 

não pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.9.34.030.0250.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.171,78 - (ID 

27999865). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28001939). Em 14/06/2006 foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do 

CTN (ID 27999865), tendo retornado aos autos a Carta de Citação SEM 

assinatura de recebimento visto que a Parte Executada “Mudou-se”, 

conforme AR dos Correios nº RL839657418BR (ID 28001940, p. 1-2). Em 

09/05/2007 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho para intimar o Município Exequente a se manifestar nos autos, 

deixando DEFERIDO eventual pedido de citação (ID 28002141). Constam 

nos autos, ID 28002142, a juntada da CDA nº 2002/36377, conforme 

certificado pela Secretaria em 10/01/2008. Em 25/12/2007 o Município 

Exequente requereu a Citação via Edital (ID 28002143), tendo juntado 

Extrato do Contribuinte nº 72307 – datado em 14/12/2007 (ID 28002144), 

tendo sido expedido o Edital de Citação em 15/01/2008, o qual foi publicado 

no DJe nº 7856 de 16/0/2008 e decorreu seu prazo SEM manifestações 

em 22/07/2008 (ID 28002145). Em 16/10/2008 o Município Exequente 

requereu a PENHORA DO IMÓVEL do qual incidiu os créditos executados, 

tendo juntado Extrato do Contribuinte nº 72307 – datado em 13/10/2008 (ID 

28002146). Em 27/05/2009 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão DEFERINDO o pedido de penhora (ID 28002147), 

tendo o referido Juízo reiterado o teor desta decisão em 29/11/2011 (ID 

28002148), SEM informações quanto ao seu cumprimento. Em 29/11/2013 

o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para 

intimar o Município Exequente a se manifestar sob pena de arquivamento 

(ID 288002151). Em 20/02/2014 o Município Exequente requereu a 

SUSPENSÃO dos atos por noventa dias para tentar localizar informações 

da Parte Executada (ID 28002152). Em 14/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0013039-85.2005.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27999866). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 15/01/2008, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Por outro lado, apesar de existir despacho 
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determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 51781 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 27/01/2005, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

pretensão desta ação de execução em relação à CDA N° 1999/51781, 

incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, impondo a este 

Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições 

desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito 

tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima 

transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s nºs 

2000/112559, 2001/36377, 2002/106692 e 2003/190416, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na presença da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal 

desta ação executiva, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em 

receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se 

que após o despacho ordenatório da citação em 14/06/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/01/2005, e, até a 

presente data, decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (20/02/2014), e, até a presente data 

(23/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 
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Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0013039-85.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EUDIS AUGUSTO 

MOREIRA BARBOSA – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA da pretensão ao crédito tributário inscrito na CDA Nº 

1999/51781, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva 

dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/112559, 2001/36377, 

2002/106692 e 2003/190416, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO 

de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi 

possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL839657418BR (ID 28001940, p. 1-2). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 1.171,78-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. 

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 
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alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040729-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INJEPLAS IND.COM.MAT.MED.HOSPITALAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040729-16.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2010 15:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: INJEPLAS IND. COM. MAT. MED. HOSPITALAR CNPJ 

Nº 02.822.425/0001-01 - CONTRIBUINTE 111980 CDA Nº 2008/222920. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 70525 –TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

677,28- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 14/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de INJEPLAS IND. 

COM. MAT. MED. HOSPITALAR – CNPJ Nº 02.822.425/0001-01, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/222920, 

referente ao não pagamento TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 70525, e o valor atribuído à causa foi R$ 677,28 - (ID 

28019494). A petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada 

(ID 28019284). Em 09/02/2011 foi determinada a citação da Parte 

Executada via AR dos Correios, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do CTN (ID 28019285, p. 1). Em 15/07/2013 o Juízo da Terceira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para ARQUIVAR os autos 

provisoriamente, nos termos do Provimento nº 13/2013 – CGJ (ID 

28019285, p. 3). Em sede de Regime de Exceção 2018, em 13/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento n° 12/2018 – CM) proferiu decisão para cumprir o despacho 

de Citação (ID 28019285, p. 4), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

25/01/2019, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

visto que a Parte Executada “Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº 

996881 (ID 28019286). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0040729-16.2010.8.11.0041 – 

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, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28019495). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 09/02/2011, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 14/12/2010, e, até a presente data, 

decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos NOVE ANOS entre a data distribuição processual 

(14/12/2010), até a presente data (23/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 
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“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040729-16.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de INJEPLAS IND. 

COM. MAT. MED. HOSPITALAR – CNPJ Nº 02.822.425/0001-01, face à 
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ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do 

crédito inscrito na CDA Nº 2008/222920, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº 996881 (ID 28019286). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 677,28-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 
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que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059583-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA PASSOS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0059583-53.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2013 17:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELZA PASSOS DA COSTA CPF Nº 420.437.861-72 

- CONTRIBUINTE 33.0787 CDA’s Nºs 2009/0369073; 2013/0929916; 

2013/0954708. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 77599 - TLFHEP. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.775,85- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

19/12/2013 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ELZA PASSOS DA COSTA – CPF Nº 420.437.861-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 2009/0369073, 

2013/0929916 e 2013/0954708, referentes ao não pagamento TLFHEP que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 77599, e o valor atribuído à causa foi 

R$ 2.775,85 - (ID 28018132, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID’s 28018132, p. 3-4; 28019250). Em 

15/01/2014 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28019251), 

tendo sido expedida a Carta de Citação em 29/10/2014 (ID 28019252), a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, com carimbo de 

“ao Remetente”, conforme AR dos Correios nº 457094 (ID 28019254). Em 

25/06/2019 o Município Exequente requereu nova tentativa de Citação por 

Carta AR e em caso fosse frustrada, requereu a consulta no Sistema 

INFOJUD para tentar localizar a Parte Executada (ID 28019256). Em sede 

de REGIME EXCEÇÃO 2019, em 12/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ Dr. José Arimatea Neves Costa (Portaria nº 42/2019 – CGJ) 

proferiu DECISÃO deferindo o pedido de consulta no Sistema INFOJUD, 

tendo expedido “Consulta de Informações Cadastrais” (ID 28019257). Em 

01/05/2019 foi expedida pela Secretaria deste Juízo a Carta de Citação (ID 

28019258), SEM informações nos autos de seu retorno. Em 15/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0059583-53.2013.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28018133). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (19/12/2013), o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 2009/369073 - vencida em 

31/01/2008, já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da taxa, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” (negritei e 

grifei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o 

prazo prescricional, no caso das taxas, corre a partir do vencimento da 

obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, 

HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. 

SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era 

interrompida com a citação válida do Executado, na forma do disposto no 

art. 174, I, do Código Tributário Nacional. Somente após a edição da Lei 

Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que deu nova redação 

ao referido dispositivo legal, passou a prescrição a ser interrompida pelo 

despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Posição 

sedimentada pelo STJ sob a sistemática do recurso repetitivo prevista no 

art. 543-C, do CPC de 1973. 2. O prazo prescricional se inaugura com a 

constituição definitiva do crédito tributário, o que ocorre, em relação às 

taxas, a partir do vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a 

notificação do lançamento pela remessa do carnê ao endereço do 

contribuinte no mês de janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 

397, do STJ. 3. Citação não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de 

coleta de lixo e limpeza pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. 

Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, 

Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 

14/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)” (negritei e grifei). Assim é 

que o Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 

19/12/2013, já não possuía mais a pretensão à esta ação de execução em 

relação à CDA Nº 2009/369073, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição direta. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 2013/0929916 e 

2013/0954708, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal desde a distribuição desta ação, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 15/01/2014, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 19/12/2013, e, até a presente data, 

decorreram mais de SEIS ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos SEIS ANOS entre a data distribuição processual 

(19/12/2013), e, até a presente data (23/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 
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fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0059583-53.2013.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELZA PASSOS DA 

COSTA – CPF Nº 420.437.861-72, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA da pretensão ao recebimento do crédito tributário inscrito na CDA 

Nº 2009/369073, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2013/0929916 e 

2013/0954708, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 
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330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 457094 

(ID 28019254). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 2.775,85-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0056296-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ELOI SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0056296-82.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2013 13:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MATHEUS ELOI SANTOS CPF Nº 019.031.851-14 - 

CONTRIBUINTE 72.307 CDA’s Nºs 2009/273638; 2010/415234; 

2011/554971. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.002.0152.001 - IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.840,42- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 09/12/2013 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de MATHEUS ELOI SANTOS – CPF Nº 019.031.851-14, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 2009/273638, 

2010/415234 e 2011/554971, referentes ao não pagamento IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.22.002.0152.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.840,42 - (ID 28016720, p. 1-2). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 28016720, p. 3-5). Em 

07/01/2014 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28017545), 

SEM informações quanto ao seu cumprimento. Consta nos autos, ID 

28017546, Extrato do Contribuinte nº 734868337 – datado em 01/08/2019, 

SEM informações de sua juntada nos autos físicos. Em 15/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0056296-82.2013.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28016721). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 273638 

venc. 14/03/2008, observo que entre a data do vencimento das referidas 

CDA’s e a data de distribuição desta execução em 09/12/2013, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

2009/273638, incorrendo em prescrição direta da pretensão ao 

recebimento do crédito tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento 

ex officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, 

qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário executado, por força 

do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este 

Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era 

mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao 

juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s nºs 2010/415234 e 2011/554971, chega-se à conclusão que no 

caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 07/01/2014, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 09/12/2013, e, até a presente data, 

decorreram mais de SEIS ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos SEIS ANOS entre a data da distribuição processual 

(09/12/2013), e, até a presente data (23/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 
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decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, inc. II, e 927, incs. 

III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056296-82.2013.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MATHEUS ELOI SANTOS – 

CPF Nº 019.031.851-14, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA da 

pretensão ao recebimento do crédito tributário inscrito na CDA Nº 

2009/273638, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva 

do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 2010/415234 e 2011/554971, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 1.840,42-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 
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241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037142-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA MANGONI OAB - MT3942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037142-83.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 16:48 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CONCEIÇÃO RODRIGUES & CIA LTDA ME CNPJ Nº 

03.581.885/0001-58 - CONTRIBUINTE 185265 CDA Nº 2008/214986. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 68473 –TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.401,55 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 01/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CONCEIÇÃO 

RODRIGUES & CIA LTDA ME – CNPJ Nº 03.581.885/0001-58, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/214986, referente 

ao não pagamento TLFHEP que incidiram sobre a Inscrição Municipal nº 

68473, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.401,55 - (ID 28019502). A 

petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28019930). 

Em 13/01/2011 foi determinada a citação da Parte Executada via AR dos 

Correios, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN, 

tendo o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública determinado o 

seu cumprimento em 13/10/2011 (ID 28019931). Em 15/01/2020 a 
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Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037142-83.2010.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28019503). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 13/01/2011, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 01/12/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data 

distribuição processual (01/12/2010), e, até a presente data (23/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
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Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037142-83.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CONCEIÇÃO RODRIGUES & 

CIA LTDA ME – CNPJ Nº 03.581.885/0001-58, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/214986, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME desta sentença a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 1.401,55-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 
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deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0038184-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERISVALDO FLOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0038184-70.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 14:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANTONIO ERISVALDO FLOR ME CNPJ Nº 

00.148.930/0001-97 - CONTRIBUINTE 185265 CDA Nº 2007/30884. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 04.4.14.001.4080.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 722,61- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

06/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ANTONIO ERISVALDO FLOR ME – CNPJ Nº 00.148.930/0001-97, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2007/30884, 

referente ao não pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

04.4.14.001.4080.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 722,61- (ID 

28019516, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a CDA acima 

mencionada (ID 28019516, p. 3). Em 07/02/2011 foi determinada a citação 

da Parte Executada via AR dos Correios, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN, tendo o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública determinado o seu cumprimento em 13/12/2011 (ID 

28020136). Em 15/07/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu decisão de ARQUIVAMENTO provisório nos termos do Art. 

13/2013 – CGJ (ID 28020137). Em 01/06/2015 foi certificado a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública 

para este Juízo Esp. de Execução Fiscal (ID 28020138). Em sede de 

REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 11/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento n 12/2018 – CM) 

proferiu decisão REVOGANDO a determinação de arquivamento e 

determinando o cumprimento do despacho de citação (ID 28020139). Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0038184-70.2010.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28019517). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 07/02/2011, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 06/12/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data 

distribuição processual (06/12/2010), e, até a presente data (23/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 
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sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0038184-70.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO ERISVALDO FLOR 

ME – CNPJ Nº 00.148.930/0001-97, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/30884, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 722,61-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
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proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0052327-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0052327-59.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/11/2013 16:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO CPF Nº 

088.960.201-82 - CONTRIBUINTE 72.307 CDA’s Nºs 2009/258305; 

2012/724692; 2013/916586. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.010.0092.005 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.151,93- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/11/2013 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO VIEIRA 

VALDASCA NETO – CPF Nº 088.960.201-82, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 2009/258305, 2012/724692 e 
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2013/916586, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.2.44.010.0092.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

3.151,93 - (ID 28016736, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID 28016736, p. 3-6). Em 13/12/2013 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28017945), tendo sido expedida a 

Carta de Citação em 05/11/2018 (ID 28017946), SEM informações do seu 

retorno aos autos. Em sede de Regime de Exceção 2018, em 05/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu 

decisão informando que o presente processo se encontra “correicionado” 

(ID 28017947). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0052327-59.2013.8.11.0041 – 

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, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28016721). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 258305 venc. 14/03/2008, observo que entre a data do 

vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em 

21/11/2013, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

2009/258305, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2012/724692 e 2013/916586, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

13/12/2013, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

21/11/2013, e, até a presente data, decorreram mais de SEIS ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A 

par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos SEIS ANOS 

entre a data da distribuição processual (21/11/2013), e, até a presente 

data (23/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 
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qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0052327-59.2013.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO – CPF Nº 088.960.201-82, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 2009/258305, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 2012/724692 e 2013/916586, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 3.151,93-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 
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dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002247-33.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2009 09:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO ANTUNES DO CARMO CPF Nº 

011.271.568-02- CONTRIBUINTE 182023 CDA Nº 2008/227447. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 65203 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$1.050,81- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 12/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO – CPF Nº 011.271.568-02, tendo como objeto o recebimento do 

crédito inscrito na CDA Nº 2008/227447, referente ao não pagamento 

ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 65203, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.050,81- (ID 28302070). A petição inicial veio instruída com 

a CDA acima mencionada (ID 28305305). Em 04/02/2009 foi determinada a 

citação da Parte Executada via AR dos Correios, interrompendo-se o 

prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28305306), tendo o Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública determinado o seu cumprimento em 

08/02/2012 (ID 28305307). Em 08/05/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. 

da Fazenda Pública proferiu decisão para ARQUIVAR os autos nos termos 

do Art. 1º do Provimento nº 13/2013 – CGJ (ID 28305308). Em sede de 

REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 17/12/2018 o MMº Juiz Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) proferiu decisão 

REVOGANDO a determinação de arquivamento e determinando o 

CUMPRIMENTO do despacho de citação (ID 28305309). Em 15/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0002247-33.2009.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28302071). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 
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transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 04/02/2009, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 12/01/2009, e, até a 

presente data, decorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data 

distribuição processual (12/01/2009), e, até a presente data (23/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 
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intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002247-33.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO – CPF Nº 011.271.568-02, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/227447, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 1.050,81-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 
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0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007785-05.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007785-05.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/06/2003 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

23/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ELLUS 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ Nº 02.817.682/0001-5 - 

CONTRIBUINTE 153110. CDA's Nºs 1997/5811 - Vencimento em 

12/07/1997. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 22221 - ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 110.161,22- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente na 

data acima em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(’s) acima numeradas, referente(s) ao não 

pagamento de IPTU que recaiu sobre o imóvel de Inscrição Municipal acima 

especificado. A petição inicial veio instruída com a(s) CDA(’s) que 

relacionou. Em seguida, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do Art. 174 do CTN, 

tendo sido expedida Carta de Citação, a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios. A seguir, o 

Município Exequente requereu a expedição de EDITAL DE CITAÇÃO, o que 

foi deferido pelo Juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública, tendo sido 

expedido e publicado pela Secretaria, que certificou o decurso do prazo 

sem manifestação da Parte Executada. A Secretaria deste Juízo certificou 

que o feito, originariamente em suporte físico, fora DIGITALIZADO, nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e DISTRIBUÍDO automaticamente no Sistema PJE, 

nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, à esta VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, onde se 

pretende o recebimento do crédito tributário inscrito na(s) CDA(’s) 

executadas em epígrafe, observo que entre a data do(s) seu(s) 

vencimento(s) e a data da DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta execução já 

haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO 

de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à(s) CDA(’s) 

executada(s), incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio da ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito 

tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima 

transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por 

outro lado, apesar de não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980 - LEF, tratando-se de EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO 

VALOR, como no presente caso, segundo § 5º do Art. 40 da LEF a 

manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 

- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão 

que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade do § 4º do dispositivo acima, para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento 
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nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado 

com os Arts. 487, inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário 

inscrito na(s) CDA(’s) em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da(s) CDA(’s) executada(s), da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela 

Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da 

ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado 

aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou 

seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

MF - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 
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Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002841-86.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CUNHA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002841-86.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/01/2005 07:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ CUNHA DE ARAUJO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 57.2228 CDA’s Nºs 1999/41516; 1999/41525; 

2000/101000; 2000/100991; 2001/27805; 2002/95138; 2002/95146; 

2003/177268. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.15.049.0212.001 - IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$ 467,10- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

10/01/2005 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

LUIZ CUNHA DE ARAUJO – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA’s Nºs 1999/41516, 1999/41525, 

2000/101000, 2000/100991, 2001/27805, 2002/95138, 2002/95146 e 

2003/177268, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.8.15.049.0212.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

467,10- (ID 28018114, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28018114, p. 3-4; 28018856; 28018857). Em 

13/04/2007 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28018114, 

p. 1). Em 21/11/2005 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

proferiu despacho para que a Secretaria certificasse a existência de 

processos distribuídos por dependência a este (ID 28018859), tendo a 

referida Secretaria certificado a existência da Execução Fiscal nº 372/04 

a qual foi apensada a estes autos (ID 28018860, p. 2). Em 12/06/2007 o 

Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho de 

citação (ID 28018861), tendo o referido Juízo determinado o seu 

cumprimento em 27/10/2011 (ID 28018863). Em 28/11/2013 foi certificado 

pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública que os autos 

foram ARQUIVADOS nos termos do Art. 1º do Provimento 013/2013 – CGJ 

(ID 28018864). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0002841-86.2005.8.11.0041 – 

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, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28016721). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito nas CDA’s nºs 41516 venc. 29/01/1999 e 41525 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 10/01/2005, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei) Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à ação 

de execução em relação às CDA’s N°s 1999/41516 e 1999/41525, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 2000/101000, 2000/100991, 

2001/27805, 2002/95138, 2002/95146 e 2003/177268, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 13/04/2007, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 10/01/2005, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição 

processual (10/01/2005), e, até a presente data (23/03/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 
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fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 002841-86.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ CUNHA DE ARAUJO – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscritos nas CDA’s Nºs 1999/41516, 1999/41525, e face 

à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas 

CDA’s Nºs 2000/101000, 2000/100991, 2001/27805, 2002/95138, 

2002/95146 e 2003/177268, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 
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e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 467,10 -) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030336-42.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR DA S. MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030336-42.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2004 12:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALTAIR DA S. MARTINS CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 20.152 CDA’s Nºs 1999/27443; 2000/84530; 2001/11366; 

2002/73406;  2003/151350.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.086.0022.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 464,05- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 09/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VALTAIR DA S. MARTINS – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/27443, 2000/84530, 2001/11366, 2002/73406 e 

2003/151350, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.4.34.086.0022.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

464,05- (ID 28033239, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 28033239, p. 3-5; 28036164). Em 10/01/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28033239, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 14/08/2006, a qual retornou SEM assinatura de 

recebimento por ser o endereço “Desconhecido”, conforme AR dos 

Correios nº RL839768762BR (ID 28036167). Em 16/05/2007 o Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para intimar o 

Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 28036168). Em 

29/02/2008 o Município Exequente requereu a citação via Edital, com base 

na LEF (ID 28036169), tendo sido expedido Edital de Citação em 

23/07/2009 (ID 28036170), estando certificado que decorreu o prazo do 

Edital SEM manifestação em 11/01/2010 (ID 28036171). Em 01/08/2011 o 

Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para 

intimar o Município Exequente para se manifestar nos autos (ID 28036172), 

e, em 03/11/2011 o referido Juízo determinou a remessa dos autos a 

Secretaria para expedição de documentos (ID 28036173). Em 25/04/2013 

o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão de 

ARQUIVAMENTO provisório dos atos por ser de baixo valor (ID 

28036174). Em sede de Regime de Exceção 2018, em 10/12/2018 o MMº 

Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 

nº 12/2018-CM) chamou o feito a ordem para REVOGAR a decisão de 

arquivamento e cumprir o despacho de citação (ID 28036175), tendo sido 

expedida a Carte de Citação em 13/02/2019, a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento visto que a Parte Executada estava 

“ausente”, conforme AR dos Correios nº 1002131 (ID 28036176). Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0030336-42.2004.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28033240). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 27443 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 09/12/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/27443, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/84530, 2001/11366, 2002/73406 e 2003/151350, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 10/01/2005, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 09/12/2004, e, até a presente data, 

decorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição 

processual (09/12/2004), e, até a presente data (23/03/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 
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da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030336-42.2004.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de VALTAIR DA S. MARTINS – 

CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/27443, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/84530, 2001/11366, 2002/73406 e 2003/151350, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RL839768762BR (ID 28036167). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 
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ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$464,05-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0017179-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0017179-02.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/08/2004 09:14 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WILSON OLIVEIRA DE LIMA CPF Nº 415.273.561-91 

- CONTRIBUINTE 20.152 CDA Nº 1998/63067. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.086.0022.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 122,99 SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 04/08/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, inicialmente em desfavor do Sr. João de 

Vasconcelos Coelho, posteriormente do Sr. WILSON OLIVEIRA DE LIMA – 

CPF 415.273.561-91, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 1998/63067, referente ao não pagamento IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.34.086.0022.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 122,99- (ID 28295542, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28295542, p. 3). Em 09/08/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28295542, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 02/04/2007, a qual retornou SEM assinatura de 

recebimento por ser “inexistente” o número informado no endereço, 

conforme AR dos Correios nº RL653147724BR (ID 28293977). Em 

31/05/2007 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão de ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, nos termos do Art. 

1º do Provimento n. 18/07 – CGJ (ID 28293978). Em 05/10/2007 foi 

certificado pela Secretaria que o Município Exequente foi intimado da 

decisão de arquivamento (ID 28293979), tendo decorrido o prazo SEM 

manifestações em 19/12/2007, conforme certificado (ID 28293980). Em 

26/03/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho determinando o cumprimento da decisão de arquivamento dos 

autos (ID 28293981). Em 05/09/2012 o Município Exequente requereu a 

RETIFICAÇÃO da Parte Executada para constar o nome do Sr. Wilson 

Oliveira de Lima – CPF 415.273.561-91, bem como, requereu o acréscimo 

das CDA’s nºs 2008/280762, 431098/2009, 2010/561525 e 2011/715024, 

tendo anexado as referidas CDA’s (ID’s 28293982; 28293983; 28293984). 

Em 13/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão onde RECEBEU EMENDA À INICIAL, determinando a exclusão do 

Sr. João de Vasconcelos Coelho e a inclusão do Sr. Wilson Oliveira de 

Lima no polo passivo (ID 28293985), tendo a Secretaria certificado o 

cumprimento das determinações em 18/09/2013 (ID 28293986). Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0017179-02.2004.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28295543). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 63067 

venc. 30/01/1998, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 04/08/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à pretensão desta ação de execução em relação à 

CDA N° 1998/63067, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2008/280762, 431098/2009, 2010/561525 e 2011/715024, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 09/08/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

04/08/2004, até a presente data já decorreram mais de QUINZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (05/09/2012), e, a presente 

data (24/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 
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tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017179-02.2004.8.11.0041, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 555 de 714



promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de WILSON OLIVEIRA 

DE LIMA – CPF 415.273.561-91, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1998/63067, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2008/280762, 431098/2009, 2010/561525 e 2011/715024, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL653147724BR (ID 

28293977). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 122,99 -) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 
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Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016084-97.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016084-97.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/02/2005 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CELINA DE MOURA CPF Nº 415.273.561-91 - 

CONTRIBUINTE 44.579 CDA’s Nºs 1999/35010; 2000/93430; 2001/20376; 

2002/85538;  2003/166160.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.010.0314.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 618,31- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 01/02/2005 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELINA DE MOURA – CPF Nº 

415.273.561-91, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/35010, 2000/93430, 2001/20376, 2002/85538 e 

2003/166160, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.5.45.010.0314.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

618,31- (ID 28351688, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA's 

acima mencionadas (ID 28351688, p. 3-6; 28356756). Em 20/04/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28351688, p. 1), tendo sido expedida 

a Carta de Citação em 30/09/2005 (ID 28356758), a qual retornou SEM 

assinatura de recebimento por ser “insuficiente” o endereço informado, 

conforme AR dos Correios nº RZ518913364BR (ID 28356760). Em 

15/12/2005 foi certificado pela Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública a remessa dos autos com vistas ao Município Exequente (ID 

28356761). Em 25/01/2006 o Município Exequente requereu a Citação por 

Edital da Parte Executada (ID 28356763), o que foi DEFERIDO conforme 

despacho proferido pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

26/07/2006 (ID 28356765), SEM informação quanto ao seu cumprimento. 

Em 11/05/2006 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO dos autos 

pelo prazo de três meses (ID 28356768), anexando Recibo de Honorários 

e Documento de Arrecadação – DAM (ID 28356769). Em 10/05/2007 foi 

proferido decisão interlocutória de mérito pelo Juízo da Quinta Vara Esp. 

da Fazenda Pública, na qual declarou prescrito o crédito inscrito na CDA 

nº 1999/35010, tendo em vista que de sua constituição transcorreu o 

prazo quinquenal sem que a Parte Executada fosse citada (ID 28356770). 

Em 04/10/2007 foi certificado pela Secretaria da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública a publicação da decisão no DJe nº 7714 de 04/10/2007 

(ID 28356772; 28356773). Em 31/10/2007 o Município Exequente interpôs 

RECURSO DE APELAÇÃO alegando que houve erro na contagem do prazo 

prescricional visto que o próprio Poder Judiciário deu causa a inércia 

processual (ID 28356776; 2835777; 28356778; 28356779). Em 06/11/2007 

a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública certificou que o 

recurso foi interposto dentro do prazo legal (ID 28356780). Em 28/11/2007 

o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública RECEBEU o Recurso de 

Apelação e determinou a intimação da Parte Apelada, e, tendo decorrido o 

prazo, a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça (ID 28356782). Em 

29/07/2008 foi certificado a Publicação do despacho que recebeu o 

Recurso no DJe nº 7903 do dia 29/07/2008 (ID 2835785), tendo decorrido 

seu prazo em 02/03/2009 (ID 28356786). Em 29/06/2009 a Colenda Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferiu Acórdão, 

DANDO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, com a seguinte Ementa: 

“A decretação da prescrição intercorrente de oficio pelo juiz deve ser 

precedida da ouvida da Fazenda interessada para manifestação sobre 

eventual interrupção do prazo prescricional. ” sic (ID 28357046; 28357047; 

28357048; 28357049). Em 07/07/2009 foi certificado pela Quarta 

Secretaria Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a publicação do 

acórdão no DJe (ID 28357050). Em 31/07/2009 a Secretaria da Quarta 

Secretaria Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a remessa dos 

autos à Comarca de origem (ID 28357052). Em 23/09/2009 o Município 

Exequente requereu a expedição de Ofício à Receita Federal para localizar 

o CPF da Parte Executada (ID 28357055), o que foi INDEFERIDO pelo Juízo 

da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública considerando que isso compete 

ao Município Exequente (ID 28357056). Em 24/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0016084-97.2005.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28351689). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 35010 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 01/02/2005, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à pretensão desta ação de execução em relação à 

CDA N° 1999/35010, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/93430, 2001/20376, 2002/85538 e 2003/166160, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 
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da Parte Executada em 20/04/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

01/02/2005, foi proferido acórdão em 29/06/2009, mas até a presente data 

já decorreram mais de DEZ ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos DEZ ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (23/09/2009), e, a presente data (24/03/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A 

propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 
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tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016084-97.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CELINA DE MOURA 

– CPF Nº 415.273.561-91, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/35010, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/93430, 2001/20376, 2002/85538 e 2003/166160, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO 

de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi 

possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RZ518913364BR (ID 28356760). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 618,31-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 
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da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014241-34.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SIQUEIRA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014241-34.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/07/2004 09:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALUÍSIO DE SIQUEIRA MATA CPF Nº 

415.273.561-91 - CONTRIBUINTE 20.152 CDA’s Nºs 1999/34358; 

2000/92638; 2001/19533; 2002/84393; 2003/164750. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.43.016.0261.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

737,03- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/07/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALUÍSIO DE 

SIQUEIRA MATA – CPF Nº 415.273.561-91, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/34358, 

2000/92638, 2001/19533, 2002/84393 e 2003/164750, referentes ao não 

pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.43.016.0261.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 737,03- (ID 

27999877). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28002178; 28002179). Em 12/07/2004 foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do 

Art. 174 do CTN (ID 27999877), tendo sido expedida a Carta de Citação em 

08/08/2005, a qual retornou COM assinatura de recebimento em nome da 

Sra. Kelen Taques Siqueira Matta em 19/08/2005, conforme AR dos 

Correios nº RL839406437BR (ID 28002180). Em 08/11/2006 foi expedido 

Mandado de Intimação para o Município Exequente se manifestar nos 

autos, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado a procedência da intimação 

em 01/12/2000 (ID 28002182). Em 06/02/2007 o Município Exequente 

requereu a PENHORA do imóvel da Parte Executada do qual incidiu a 

cobrança do IPTU, anexando Extrato do Contribuinte nº 41878 – datado em 

05/02/2007 (ID 28002183), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 10/04/2007 (ID 28002184). Em 

17/04/2007 foi expedida Carta de Intimação por Correio destinado ao 

Município Exequente (ID 28002185), o qual retornou COM assinatura de 

recebimento, conforme AR de Intimação dos Correios RL653455915BR (ID 

28002186). Em 27/08/2008 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO 

dos autos pelo prazo de cento e vinte dias (ID 28002187), anexando 

Extrato do Contribuinte nº 41878 – datado em 01/08/2008 (ID 28002188), o 

que foi DEFERIDO pelo Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

em 01/02/2011 (ID 28002189). Em 14/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0014241-34.2004.8.11.0041 – 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, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27999878). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de 

existir despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 34358 

venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida 

CDA e a data de distribuição desta execução em 06/07/2004, já haviam 

decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 
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ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação à CDA N° 

1999/34358, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo 

a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/92638, 2001/19533, 2002/84393 e 2003/164750, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 12/07/2004, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

06/07/2004, houve a citação da Parte Executada em 19/08/2005, e, até a 

presente data já decorreram mais de CATORZE ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (27/08/2007), e, a presente data 

(24/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 

CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, 

nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA. Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 561 de 714



seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014241-34.2004.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALUÍSIO DE SIQUEIRA MATA – 

CPF Nº 415.273.561-91, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/34358, e face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/92638, 2001/19533, 2002/84393 e 2003/164750, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL839406437BR (ID 

28002180). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 737,03 -) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 
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orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0032785-70.2004.8.11.0041
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JOAO COELHO EREGIPE (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0032785-70.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2004 17:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO COELHO EREGIPE CPF Nº 004.581.636-19 - 

CONTRIBUINTE 90.958 CDA’s Nºs 1999/67606; 2000/139905; 2001/53902; 

2002/129019; 2003/216012. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.13.004.1944.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 1.462,56- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO COELHO 

EREGIPE – CPF Nº 004.581.636-19, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/67606, 2000/139905, 2001/53902, 

2002/129019 e 2003/216012, referentes ao não pagamento IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 06.9.13.004.1944.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 1.462,56- (ID 27975931). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 27976576; 27976577, p. 1). Em 

18/01/2005 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 27975931, 

p. 1), tendo sido expedida a Carta de Citação em 03/04/2007 (ID 

27976579), a qual retornou SEM assinatura de recebimento por ser 

“insuficiente” o endereço informado, conforme AR dos Correios nº 

RL653227688BR (ID 27976581). Em 20/05/2009 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para intimar o Município 

Exequente a se manifestar nos autos (ID 27976582). Em 02/06/2010 o 

Município Exequente requereu a EMENDA À INICIAL para o acréscimo das 

CDA’s nºs 2006/85657,2007/181003 e 2008/323196, devendo o valor da 

causa ser alterado para R$ 1.883,21- (ID 27976584), anexando as 

referidas CDA’s (ID 27976585). Em 22/10/2010 o Juízo da Terceira Vara 

Esp. da Fazenda Pública RECEBEU a Emenda à Inicial (ID 27976586). Em 

11/10/2011 o Município Exequente requereu citação da Parte Executada 

por Oficial de Justiça (ID 27976587), o que foi DEFERIDO pelo Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública em 13/03/2012 (ID 27976588). Em 

13/06/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho para cumprir a determinação de citação (ID 27976589). Consta 

nos autos, a juntada de documento expedido em 01/08/2019 pela 

Prefeitura de Cuiabá denominado como Atendimento e Extrato do 

Contribuinte (ID 27976590), SEM informações de sua juntada nos autos 

físicos. Em 14/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0032785-70.2004.8.11.0041 – 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, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 27975932). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 
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DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 67606 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do 

vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em 

21/12/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação de tal 

lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à pretensão desta ação de execução em relação à 

CDA N° 1999/67606, incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do 

crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., 

acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. 

Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas CDA’s nºs 

2000/139905, 2001/53902, 2002/129019, 2003/216012, 2006/85657, 

2007/181003 e 2008/323196 chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 18/01/2005, vigia o 

Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após 

a distribuição processual ocorrida em 21/12/2004, até a presente data já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos OITO ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (11/10/2011), e, a presente data (24/03/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º 

do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será 

DISPENSADA. Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 
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08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, inc. II, e 927, incs. 

III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032785-70.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOAO COELHO 

EREGIPE – CPF Nº 004.581.636-19, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/67606, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/139905, 2001/53902, 2002/129019, 2003/216012, 

2006/85657, 2007/181003 e 2008/323196, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo 

Município Exequente, conforme AR dos Correios nº RL653227688BR (ID 

27976581). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 1.883,21) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 
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esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Varas Criminais

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 598339 Nr: 38966-59.2019.811.0042

 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: LUCIENE ALVES SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela Autora LUCIENE ALVES SOUSA LIMA, que 

visava declarar nulidade do ato administrativo que redundou em 10 (dez) 

de prisão (Homologação nº 01, de 2017), oriunda da (Portaria nº 

3/SIND-ACUS/5º CR-SEDE/2016, de modo que mantenho o ato incólume.No 

mais, determino a suspensão do cumprimento da punição imposta, 

permanecendo válidos os demais efeitos administrativos pelos 

fundamentos acima declinados.Condeno a parte Autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), ficando suspensa a obrigação, enquanto perdurar a situação de 

hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 606405 Nr: 46088-26.2019.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de retificação de Tutela de Urgência, para que o 

requerente receba ao que faz jus por direito, em compatibilidade com o 

seu tempo de contribuição total.

Autor alega que o MTPREV deixou de observar que requerente foi incluído 

na reserva remunerada na graduação de SOLDADO D-000, Nível 3, 

proporcional a 27 Anos, 5 Meses e 27 Dias de tempo total de contribuição.

Ademais, alega que através de simples comparação dos holerites de 

08/2016 e o último recentemente emitido, em 02/2020, verifica-se que há 

diferença gritante nos vencimentos – o que evidencia claro equívoco por 

parte do MTPREV.

Juntou os documentos (fls.1066/1067-autos virtual).

Decido.

Em que pese os argumentos aduzidos pelo Autor, verifica-se que a 

decisão de tutela de urgência foi cumprida na integra, conforme 

documento de (fl.891- autos virtual).

Ademais, referente aos valores de eventuais discordâncias de cálculo de 

proventos, a meu ver, não cabe a este juízo deliberar sobre a matéria, nos 

termos do artigo 125, §4º, da CF/88.

 Ante o exposto, indefiro o pedido do Autor.

Não havendo a necessidade de produção de outras provas que as provas 

documentais apresentadas pelas partes e estiver em condições de 

imediato julgamento, intimem-se as partes para o julgamento antecipado da 

lide.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1013690-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. M. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. B. (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. 1013690-75.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO, Endereço: Avenida Cuiabá, 

nº 225 - Bairro Cohab Nova, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99969-4829. 

Requerido: JÚLIO CÉSAR DA SILVA BARBOSA, Endereço: Residencial - 

Pedro Pedrossian, AP 202 - Cond. Vivendas do Ipase - Bairro Ipase - 

Várzea Grande/MT, Telefone: (65) 98123-2633. VISTOS. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por JOICE MICHELE SOARES 

RIBEIRO 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 e Injúria) – 

B.O. 2020.83003, por parte do requerido JÚLIO CÉSAR DA SILVA 

BARBOSA, 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. 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. Com relação ao pedido 

de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial 

ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, 

visando apenas e tão somente a proteção da vítima, 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. Assim, as questões de cunho civil/familiar e criminal deverão ser 

discutidas por meio das ações competentes e não na presente medida 

protetiva. 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 – 

Núcleo de Defesa da Mulher, situada no Edifício Top Tower – Térreo, na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - Bosque da Saúde, 

Telefone: (65) 3613-8200, horário de atendimento das 14h às 17h. (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 11.340/2006). 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. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o 

requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de 

prisão. INTIME-SE o requerido, consignando no respectivo mandado a 

advertência de que caso discorde dos termos da presente decisão, o 

mesmo deverá constituir advogado e, caso não possua condições 

financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública Criminal para 

que impugne a presente decisão por meio de RECURSO. Em não havendo 

recurso do requerido, no prazo legal, a decisão será ratificada, 

MANTENDO-SE as medidas protetivas ora deferidas pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar da data de intimação do requerido, 

independentemente de nova intimação das partes. 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. 

Intimadas as partes, e não havendo recurso desta decisão, certifique-se e 

conclusos. 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, 24 de 

março 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: 1006020-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Y. R. X. C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI OAB - MT21571/O 

(ADVOGADO(A))

TONI CARLOS SANCHES OAB - MT17702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-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 

DECISÃO Processo nº 1006020-83.2020.8.11.0041 - PJe. Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020, 

expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), REDESIGNO a Audiência de Conciliação designada 

nestes autos para o dia 05/05/2020 às 13h30min. Ainda, verifico que a 

decisão de id. 29526374 analisou as questões pendentes no referido 

processo, restando pendente de apreciação a questão do ‘afastamento do 

requerido do lar’, a qual restou SUSPENSA até a realização da Audiência 

de Conciliação designada nos autos. Outrossim, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de id. 29526374, inclusive no que tange a 

determinação de realização de estudo psicossocial do caso. Por fim, 

esclareço que todas as questões objetos de análise na presente decisão 

poderão ser objeto de acordo entre as partes na Audiência de Conciliação 

designada nos autos e, não havendo acordo, os autos permanecerão 

conclusos para análise da manutenção ou revogação do ‘afastamento do 

requerido do lar’, podendo as partes proporem as demandas autônomas 

para regulamentação das demais questões pendentes. No mais, 

importante destacar que o presente feito não possui o escopo de 

comprovar cabalmente a existência ou não da violência doméstica em si, 

posto que para tanto, existe a demanda autônoma, isto é, eventual ação 

penal ou cível (processo principal), mesmo porque, a natureza jurídica da 

presente ação é de cautelar satisfativa. Ainda, INTIME-SE a requerente 

para, querendo, manifestar acerca da resposta escrita apresentada pelo 

requerido - id. 29682507, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE as 

partes por meio de seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de março 

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: 1055623-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. C. G. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (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 

SENTENÇA Processo nº 1055623-62.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por MARCELE VITORIA DE 

CAMPOS GONÇALVES DA SILVA em face de RAFAEL ROSA DA SILVA, 

devidamente qualificados (B.O. nº 2019.349732), pedido deferido em 

01/11/2019 – id. 26523377. Realizada Audiência de Conciliação, na data 

de 18/12/2019, as partes entabularam acordo em relação ao 

reconhecimento/dissolução da união estável, partilha de bens, guarda, 

visitação da filha menor e pensão alimentícia, oportunidade em que a vítima 

se manifestou pela manutenção das medidas protetivas anteriormente 

deferidas em seu favor – id. 27591173. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público não se opôs à homologação do acordo entabulado entre 

as partes – id. 19672113. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO. 

DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ainda, RECONHEÇO e 

DISSOLVO a união estável existente entre as partes. Ademais, 

MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, pelo prazo de 

06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas. Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. EXPEÇA-SE Termo de 

GUARDA COMPARTILHADA, intimando-se as partes para assinatura. 

INTIME-SE pessoalmente o requerido. INTIME-SE a requerente, por meio de 

seu patrono – via DJE, inclusive para ciência da manifestação 

apresentada pelo requerido – id. 28545941. Ciência ao Ministério Público e 
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à Defensoria Pública Criminal. Com o transcurso do prazo determinado de 

manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a 

adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 10 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036388-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. A. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. F. (RECONVINDO)

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 

SENTENÇA Processo nº 1036388-12.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS C/C AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E MEDIDA PROTETIVA COM 

LIMINAR proposta por Marinil Selma de Arruda, em seu próprio nome e 

representado o menor L. M. de A. F., em face de Jocimar Emanuel de 

Figueiredo, devidamente qualificados – id. 22762296. A inicial fora 

recebida, nos termos da decisão de id. 23979854. Por sua vez, as partes, 

assistidas por seus patronos, entabularam acordo em relação ao 

reconhecimento/dissolução da união estável, partilha de bens, guarda e 

pensão alimentícia, oportunidade em que a vítima se manifestou pela 

revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor 

nos autos de cód. 1036388-12.2019.8.11.0041 – id. 27591173. É a síntese 

do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO 

ENTRE AS PARTES e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Ainda, RECONHEÇO e DISSOLVO a união estável existente entre as 

partes. Ademais, em razão do acordo entabulado entre as partes, procedi 

às baixas junto ao Sistema RENAJUD, com relação à restrição 

anteriormente determinada na decisão de id. 23979854, conforme extrato 

anexo. EXPEÇA-SE Termo de GUARDA COMPARTILHADA, intimando-se 

as partes para assinatura. INTIME-SE pessoalmente o requerido. INTIME-SE 

a requerente, por meio de seu patrono – via DJE. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Criminal. Com o transcurso do prazo 

recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de 

praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 19 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013049-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELY CRASTO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1013049-87.2020.8.11.0041.. Vistos. DEFIRO a 

habilitação do advogado da requerente de id. 30576639, bem como prazo 

para juntar substabelecimento. Procedam-se as anotações necessárias. 

Por outro lado, verifico que a certidão de id. 30626508 informa que não foi 

realizada a intimação das partes e que “não foi possível efetuar o seu 

AFASTAMENTO DO LAR, pois, nas duas oportunidades em que estive no 

endereço/condomínio, não consegui adentrá-lo, pois, o referido 

condomínio não possui portaria física, apenas interfone, e, este, 

encontra-se com defeito, e, para finalizar as partes não possuem 

telefones indicados”, Desta forma, INTIME-SE a requerente, através de seu 

advogado – via DJE, para apresentar endereço atualizado do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o seja citado/intimado da decisão 

inicial. Apresentado o endereço, desde já, DETERMINO a expedição de 

novo mandado de citação/intimação do requerido, com relação a decisão 

de id. 30572175. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013049-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELY CRASTO SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIO MARZABAL PACHECO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1013049-87.2020.8.11.0041.. Vistos. DEFIRO a 

habilitação do advogado da requerente de id. 30576639, bem como prazo 

para juntar substabelecimento. Procedam-se as anotações necessárias. 

Por outro lado, verifico que a certidão de id. 30626508 informa que não foi 

realizada a intimação das partes e que “não foi possível efetuar o seu 

AFASTAMENTO DO LAR, pois, nas duas oportunidades em que estive no 

endereço/condomínio, não consegui adentrá-lo, pois, o referido 

condomínio não possui portaria física, apenas interfone, e, este, 

encontra-se com defeito, e, para finalizar as partes não possuem 

telefones indicados”, Desta forma, INTIME-SE a requerente, através de seu 

advogado – via DJE, para apresentar endereço atualizado do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o seja citado/intimado da decisão 

inicial. Apresentado o endereço, desde já, DETERMINO a expedição de 

novo mandado de citação/intimação do requerido, com relação a decisão 

de id. 30572175. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024397-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUDIO MOURA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MACHADO XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 

SENTENÇA Cód. 1024397-39.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMETNO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

REVISIONAL DE ALIMENTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

Paulo Lucio Moura Nunes, em face de Suely Machado Xavier, devidamente 

qualificados – id. 20726304. A inicial fora recebida, nos termos da decisão 

de id. 20765035. Realizada Audiência de Conciliação, na data de 

30/01/2020, as partes, assistidas por seus respectivos Defensores 

Públicos, entabularam acordo em relação ao reconhecimento/dissolução 

da união estável, partilha de bens, guarda, pensão alimentícia e direito de 

visitas – id. 28666113. Instado a se manifestar, o Ministério Público não se 

opôs à homologação do acordo entabulado – id. 30173117. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE 

AS PARTES e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ainda, 

RECONHEÇO e DISSOLVO a união estável existente entre as partes. 

EXPEÇA-SE Termo de GUARDA DEFINITIVA, intimando-se a requerida para 
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assinatura. INTIMEM-SE pessoalmente as partes. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Criminal e Cível. Com o transcurso do prazo 

recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de 

praxe. P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 24 de março de 

2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009473-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

T. M. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES OAB - MT27983/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB - MT16278-O (ADVOGADO(A))

THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO OAB - MT589-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do processo: Processo:1009473-86.2020.8.11.0041 Tipo: Cível 

Valor da Causa:0,00 Espécie:MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) [Decorrente de Violência Doméstica, 

Violência Doméstica Contra a Mulher] PARTE AUTORA:THALITA 

MICKAELY MACEDO SOUZA e outros PARTE REQUERIDA: MAYKON 

DOUGLAS DE MOURA MATOS ATO ORDINATÓRIO - URGENTE Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

requerido, na pessoa dos seus Advogados para, tomarem conhecimento 

da petição da autora juntada no Id. 30035807, na qual informa os dados 

bancários para depósitos dos alimentos provisórios. Cuiabá, 24 de março 

de 2020. -Assinado Digitalmente- Gestor(a) Judiciário(a)

Varas Especializadas da Infância e Juventude

Portaria

*Republicação da Portaria n . 03 de 23 de Março de 2020, disponibilizada 

na Edição 10702-2020, devido a erro material.

A PORTARIA N. 03 DE 23 DE MARÇO DE 2020 completa encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014289-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014289-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDIMAS 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA 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: 12/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014290-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA KESSYA SENA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014290-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA KESSYA 

SENA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI 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: 12/05/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003856-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO JOSE DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003856-08.2019.8.11.0001 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: 

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - MT21608/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 10:10 , 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, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003856-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO JOSE DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

1003856-08.2019.8.11.0001 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) EXEQUENTE: FLAVIO 

RAMOS DE ALMEIDA - MT21608/O para que indique os dados bancários 

para expedição do alvará. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014315-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014315-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTELITA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES POLO PASSIVO: AUTO POSTO PINDORAMA 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: 

12/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014318-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI APARECIDA SODRE DA SILVA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014318-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANI 

APARECIDA SODRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 12/05/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005650-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIARA GOMES FELIZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

1005650-64.2019.8.11.0001 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: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A , 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: 1014329-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADANILA DA SILVA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014329-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADANILA DA 

SILVA FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI 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: 12/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014330-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA NASCIMENTO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014330-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ITAMARA 

NASCIMENTO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 12/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014359-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014359-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA CRISTINA 

SANTOS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: 12/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014362-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014362-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE DE 

SOUZA LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO 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: 12/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014367-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ISIDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014367-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIENE ISIDRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 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: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014372-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR LUIZ BENITES SANTOS OAB - MT12440/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014372-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAISSA DE 

ARRUDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CEZAR LUIZ BENITES 

SANTOS 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: 12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014379-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CORREA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014379-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA CORREA DE FREITAS 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: 1ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014388-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014388-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES DE CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLIANA 

LETICIA DO CARMO 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: 12/05/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014269-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014269-46.2020.8.11.0001 AUTOR: 

BENEDITO DA SILVA SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária de linha telefônica móvel mantida pela parte 

reclamada, e que está sendo cobrada por serviço que não contratou, 

denominado serviços digitais II- CR BJ, ESPN, ao custo mensal de R$32,00. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata suspensão da 

cobrança do serviço que não contratou. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que a cobrança de 

valores indevidos em fatura de telefone ocasiona perigo de dano, pois tem 

o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novas cobranças dos valores contestados pela 

parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que as 

cobranças poderão ser restabelecidas normalmente após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar novas 

cobranças do serviço denominado serviços digitais II- CR BJ, ESPN, até o 

julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$100,00, por mês de 

cobrança indevida. Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira 

da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança contestada nos autos. Cite-se. Após o depósito da caução, 

intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014289-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIMAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014289-37.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ALDIMAS FERREIRA DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e 

que teve o fornecimento de água suspenso em seu hidrômetro em virtude 

de débito relativo a período em que não era locatária do imóvel onde 

reside. Sustentou que para que o serviço fosse restabelecido, em 13/3/20 

efetuou o pagamento da fatura que motivou o corte, contudo, até esta data 

não há fornecimento de água em seu hidrômetro. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de água em sua residência. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao histórico de pagamento (ID 30608456), embora seja de difícil 

aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante está em dia 

com o pagamento das faturas emitidas pela parte reclamada. Observa-se 

também que a suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para restabelecer o 

fornecimento de água não representa perigo de irreversibilidade, já que o 

serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, inclusive após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça 

o fornecimento de água no hidrômetro registrado com a matrícula 

417018-0, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada 

à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência 

financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, 

conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Em virtude 

da urgência, do regime obrigatório de teletrabalho e com fulcro no artigo 

256 da CNGC, dispenso a expedição de mandado, devendo a ordem ser 

cumprida com a cópia desta decisão. Cumpra-se com URGÊNCIA por meio 

de Oficial de Justiça plantonista. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014277-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PORCINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014277-23.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MICHELLE PORCINA DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que teve 

seus dados negativados a pedido da parte reclamada, em razão de débito 

não quitado na data de seu vencimento. Sustentou que firmou acordo 

extrajudicial para pagamento de sua dívida, e mesmo após o pagamento da 

primeira parcela, seus dados permaneceram negativados. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao acordo celebrado entre as partes (ID 30609348) e comprovante 

de pagamento (ID 30609350), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que os dados da parte reclamante foram mantidos nos 

cadastros restritivos de crédito mesmo após o pagamento da primeira 

parcela do acordo firmado entre as partes. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito 

impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da manutenção da restrição nos dados da parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013943-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO PINHO DE LARA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1013943-86.2020.8.11.0001 

TESTEMUNHA: CLARINDO PINHO DE LARA TESTEMUNHA: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 

30608831 a parte reclamante postulou a reconsideração da decisão 

prolatada no ID 30538656, que não concedeu a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos 

constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o 

e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 30538656, visto que não 

foi apresentado nenhum novo documento capaz de modificar o 

entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar que no item “e” dos 

pedidos formulados na petição inicial, consta requerimento da parte 

reclamante para suspensão das cobranças dos meses de março/20 e 

abril/20, bem como que a parte reclamada se abstenha de negativar seus 

dados, o qual foi indeferido em razão da ausência de perigo de dano. 

Quanto ao pleito para depósito de caução, verifica-se que ele não foi 

formulado a título de antecipação de tutela (item “f” dos pedidos), mas sim, 

juntamente com o pedido que será analisado no julgamento final dos 

pedidos, de retificação da fatura contestada nos autos. Contudo, diante do 

novo pedido para que seja efetuado depósito nesta fase processual a 

título de caução, do valor que a parte reclamante entende devido (ID 

30608831), defiro-o, para fins de obstar a incidência de juros e correção 

sobre referido valor. Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 
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COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014372-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR LUIZ BENITES SANTOS OAB - MT12440/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014372-53.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: RAISSA DE ARRUDA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

as faturas com vencimento nos meses de fevereiro/20 a maio/20 

cobraram valores muito acima de seu consumo médio de energia elétrica. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada 

se abstenha de negativar seus dados e de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão do não pagamento 

das mencionadas faturas. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base nas 

faturas apresentadas nos autos (ID 30641023), constata-se que as 

faturas com vencimento no período de fevereiro/20 a maio/20 registraram 

consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se presumível a 

irregularidade no medidor e, consequentemente, há probabilidade do direito 

na revisão das referidas faturas. Observa-se também que a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Da 

mesma forma a ameaça de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante ficará impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

determinação para não suspender o fornecimento de energia elétrica e 

não negativar os dados da parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso e a restrição 

realizada a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de (a) efetuar a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na UC 6/2507246-3 e (b) negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos débitos 

contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 

6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A 

título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 

48 horas, deve consignar em juízo o valor de R$525,28 (quinhentos e vinte 

e cinco reais e vinte e oito centavos), relativo às faturas contestadas nos 

autos, com vencimento nos meses de fevereiro/20 a maio/20, estimado 

com base na média mensal cobrada no período de setembro/19 a 

janeiro/20, estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao 

referido depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança das faturas com vencimento no período de 

fevereiro/20 a maio/20. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Em virtude da urgência, do regime obrigatório de teletrabalho 

e com fulcro no artigo 256 da CNGC, dispenso a expedição de mandado, 

devendo a ordem ser cumprida com a cópia desta decisão. Cumpra-se 

com URGÊNCIA por meio de Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015989-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015989-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALMIRO 

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da VIVO 

S/A. Em síntese, alegou que em 01/11/2019 a parte reclamada suspendeu 

o fornecimento de telefone e internet sem qualquer explicação, e 

ocasionou transtornos ao escritório do reclamante pois todo seu sistema 

necessita de internet e alguns contatos com clientes são por via telefone 

fixo. Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte reclamada apresentou contestação no ID.28400793 em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou pela 

ausência de nexo de causalidade e do dever de indenizar Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.28211250 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.28783154. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 
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que o serviço de manutenção da linha telefônica e sinal de internet foi 

prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois ficou por vários 

dias para sem internet e sinal de tefonia sem qualquer solução da parte 

reclamada. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio de protocolos 

011120194918064, 0111201949568925, 011120196646605234 , 

registrados no call center da empresa reclamada que solicitou o serviço 

apontado como ineficiente. Embora os protocolos de atendimento em call 

center, em regra, não seja considerada prova robusta por não se tratar de 

uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, 

visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 

quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO 

DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO 

ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante 

possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call 

center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve 

juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, 

e não houve contestação quanto existência desse este pedido via call 

center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado 

nos autos, presume-se que houve a solicitação do serviço questionado, 

além do mais a parte reclamante apresenta áudio, ID.25910123, não 

impugnado pela reclamada comprovando falha na prestação de serviços 

de telefonia e internet. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há 

qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço 

solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente 

caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que 

deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no 

restabelecimento do fornecimento de sinal de telefonia e internet é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. 

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 
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Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (11/11/2019, ID.26008715) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) revogar a decisão 

que deferiu a tutela provisória de urgência no ID.25921596, cessando 

integralmente todos os seus efeitos, tendo em vista que a parte 

reclamante não é mais cliente da reclamada. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022072-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022072-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia. ELENIR CECILIA DE MORAES 

PEREIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da 

ÁGUAS CUIABA S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome, visto que todas as faturas foram devidamente quitadas. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada não apresentou contestação. Ata da audiência de conciliação 

acostada no movimento ID.29325164. Revelia. Nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente intimada em 

audiência de conciliação (ID.29325164) e não apresentou contestação. 

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O 

principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), 

presunção essa que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 

345 do CPC: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a 

ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à 

prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não 

dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte 

reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos fatos aduzidos pela 

parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe Analisando o caso concreto, segundo essas 

premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e 

conclui-se pela caracterização da conduta ilícita alegada pela parte 

reclamante. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No caso, 

diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27692236, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório por danos morais; c. 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e d. confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID.27825845, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016220-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016220-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA DIAS 

DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ANA DIAS DE SOUZA ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do AGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada emitiu faturas indevidas no seu nome o que 

ocasionou a recusa no fornecimento de água em sua residência. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28480383 e, arguiu a preliminar coisa julgada, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a legalidade 

da cobrança e inexistência do dano. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID.28216090, não houve impugnação à contestação. Coisa 

julgada. A litispendência e a coisa julgada, como elemento assecuratório 

da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem ações 

idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na 

litispendência as ações tramitarem concomitantemente e na coisa julgada 

uma delas já foi decidida por sentença de mérito que não caiba mais 

recurso. Estes são os ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 

1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

Analisando os elementos das ações, nota-se que há identidade de partes, 

causa de pedir (impugnação de cobrança indevida e multa) e pedido 

(indenização por danos morais) destes autos com os autos paradigmas 

(nº 8042783-21.2019.811.0001), cujo trânsito em julgado foi certificado em 

24/01/2020, cf. movimento 49 daqueles autos. No presente caso, 

considerando que há similitude dos elementos caracterizadores da ação, 
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encontra-se caracterizada a coisa julgada. Dispositivo. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de coisa julgada, para julgar extinto o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012860-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012860-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: POLIANA 

NUNES DA SILVA REQUERIDO: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia POLIANA NUNES DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido de rescisão contratual c/c indenizatório por danos 

materiais e morais KASUAL INCORPODORA E CONSTRUTROA EIRELLI. Em 

síntese alegou que firmou contrato para aquisição de bem imóvel, mas que 

a promovida mudou as regras pactuadas, dentre elas o valor das parcelas 

e houve o distrato. Asseverou que o distrato comercial não ocorreu 

conforme o combinado, ainda restando 3 parcelas que a parte reclamada 

se comprometeu a pagar, a título de devolução da quantia já paga. Ao final 

postulou indenização por danos materiais em dobro e danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

27095629 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral, pois a rescisão ocorreu por situação diversa da narrada e o 

pagamento do restante dos valores ainda não ocorreu por razões das 

dificuldades financeiras que atualmente enfrenta. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26717548 e impugnação no ID 27211231. Julgamento antecipado da lide. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26717548), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Extinção do contrato. A extinção regular dos 

contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou 

ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o 

contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por 

variados motivos: resolução, resilição e rescisão. A resolução ocorre 

quando as obrigações não são executadas ou executadas com defeitos. 

A parte lesada pelo descumprimento da obrigação pode pedir a extinção 

do contrato ou exigir o seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Já a 

resilição se materializa pela vontade das partes, de forma bilateral ou 

unilateral. A resilição bilateral ocorre por meio do distrato (art. 472 do 

Código Civil) e a unilateral pela denúncia (notificação) a qual ocorre 

geralmente em contratos por tempo indeterminado, de execução 

continuada, ou quando não tiver iniciado os atos de execução (art. 473 do 

Código Civil). O direito de resilir é potestativo e não precisa ser 

fundamentado. Por último, a rescisão que é a ruptura do contrato em caso 

de lesão quando não for possível restaurar o equilíbrio contratual se 

equivalendo às hipóteses de anulação. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante postulou a 

resilição do contrato e efetivaram distrato consensual (25186147), desta 

forma, para todos os efeitos legais, o contrato encontra-se resilido e que 

cabe a parte reclamada à devolução da quantia de R$6.911,99, sendo 

R$2.000,00 em 18/06/2019 e mais quatro parcelas de R$1.227,99. Dano 

material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio 

corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material 

não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, 

de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos 

materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que 

efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se 

deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante 

alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes 

em decorrência de do não cumprimento do distrato comercial. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$3.683,97 (ID 

25610173), relativo a inadimplência de três parcelas de devolução do valor 

pago. Todavia, não vislumbro que haja má-fé que justifique que o valor da 

indenização seja em dobro, devendo o valor ser restituído de forma 

simples. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples 

descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, 

não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS 

ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe 

o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do 

descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. 

(TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho 

Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) 

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a 
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indenização por danos morais. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 2.345,97 (dois mil trezentos e quarenta e cinco 

reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(24/07/2019, ID 25186147), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) 

indeferir o pleito por danos materiais. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022064-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022064-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELENIR 

CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia. ELENIR CECILIA DE MORAES 

PEREIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor da 

ÁGUAS CUIABA S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada não apresentou contestação. Ata da audiência 

de conciliação acostada no movimento ID.29325141. Revelia. Nos termos 

do artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada 

não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

intimada em audiência de conciliação (ID. 29325141) e não apresentou 

contestação. Desta forma, considera-se revel a parte reclamada. Efeitos 

da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe Analisando o caso 

concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer 

motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados na inicial e conclui-se pela caracterização da conduta ilícita 

alegada pela parte reclamante. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. No caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 
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danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27690831, nota-se que existe 

outras restrições preexistentes, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que os restritivos preexistentes encontram-se judicializados. Isto 

se justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório por danos morais; c. 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e d. confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID.27825584, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015026-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015026-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODINIL 

BISPO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ODINIL 

BISPO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ÁGUAS CUIABÁ S/A e BANCO DO BRASIL. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada suspendeu o fornecimento de água mesmo 

depois do pagamento da fatura, ainda teve de arcar com o pagamento de 

multa de religação assim a cobrança da reclamada causou prejuízos de 

ordem financeira. Ao final, postulou a restituição dos valores e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a primeira reclamada 

apresentou contestação no ID.27724288, e arguiu a preliminar de 

incompetência do juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito e erro de 

terceiro. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.29019544, onde o 

segundo Reclamado (BANCO DO BRASIL SA) realizou acordo com a parte 

reclamante, impugnação à contestação da primeira reclamada no 

ID.27604215. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Suspensão no fornecimento de água. As 

concessionárias de saneamento básico e fornecimento de água potável 

estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de 

inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 82 da Resolução 5/2012 

da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá): Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos 

termos da lei e do presente Regulamento, suspender o fornecimento de 

água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de 

mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o 

USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e 

estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser 

efetivada a suspensão do fornecimento. Em análise do caso concreto, 

nota-se que as partes divergem quanto à quitação da fatura referente ao 

mês de abril/2018, vencida em 27/04/2018 (ID.25669592), visto que a parte 

reclamante alega que esta já se encontra quitada, ao passo que a parte 

contrária sustenta o seu inadimplemento. Neste contexto, a prova do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Com base no conjunto fático probatório disponível 

nos autos, mormente quanto ao comprovante de pagamento juntado no 
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ID.25669592, constata-se que este é insuficiente como prova da quitação, 

pois conforme ID.27724793, a parte reclamante reconhece que o 

pagamento do título pelo banco reclamado foi feito de forma equivocada 

com erro na digitação do código de barras, assim sem o efetivo 

pagamento da fatura. Portanto, considerando que as provas juntadas nos 

autos são insuficientes como prova da quitação, conclui-se que a 

cobrança é devida e, consequentemente, não há conduta ilícita por parte 

da parte reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 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. Intimem-se. Não havendo manifestação 

das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019458-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO RIBEIRO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019458-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

MARCIO RIBEIRO DE MAGALHAES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Processo em fase 

de Sentença JOSE MARCIO RIBEIRO DE MAGALHAES ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do IUNI EDUCACIONAL S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28825375 e, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que devida a negativação 

sendo que lícita a dívida. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID28864778 e impugnação à contestação apresentada no ID 29127119. 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos (ID 30037928), 

devidamente reduzida a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei 9.099/95, opino pela homologação do referido acordo para que 

surta os seus devidos efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, proponho a extinção do feito com resolução de mérito. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Postas estas razões, submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos jurídicos (artigo 40 da Lei 9.099/95). Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020054-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020054-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS 

GONZAGA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada emitiu fatura indevida com vencimento em 11/2019, afirma que 

neste mês esteve internado e consumiu o mínimo de energia, assim a 

cobrança da reclamada causou prejuízos de ordem financeira. Ao final, 

postulou a restituição dos valores e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.28522415, e arguiu a preliminar de incompetência do juízo e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou a inexistência de ato ilícito e a legalidade das cobranças. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.29019544 e impugnação à 

contestação no ID.29575088. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial foi desvendada por meio 

histórico de consumo, histórico de contas e ordem de serviços, 

ID.29223567, juntado pela parte reclamada. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 
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355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há 

necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. CONTESTAÇÃO DE FATURA. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (novembro de 2019) registrou consumo de 108 Kwh 

(ID.27162398). O reclamante afirma que em 06 novembro de 2019 a 01 de 

dezembro de 2019, esteve internado (27162405), o que torna ainda mais 

abusiva a cobrança da fatura de novembro/2019. No entanto, a fatura 

impugnada com vencimento no mês de novembro, é referente ao consumo 

do mês de outubro, portanto não guarda relação com o período que o 

reclamante estava hospitalizado. Por outro lado, com base no do histórico 

de consumo (ID.29223567), nota-se que a média de consumo apurada no 

período janeiro/2019 a dezembro/2019 é de 82,33 kwh. Desta forma, 

embora a empresa reclamada não tenha apresentada prova técnica da 

regular aferição do medidor de energia elétrica, constata-se que a fatura 

impugnada não é excessiva, visto que se aproxima da média dos últimos 

ciclos não impugnados. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não 

há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 
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que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011420-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ZANINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011420-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIAS 

ZANINA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSIAS 

ZANINA ajuizou ação declaratória cumulada com indenização com pedido 

de tutela antecipada em desfavor da empresa IUNI EDUCACIONAL S/A. Em 

síntese, alegou ser aluno do curso de Engenharia Elétrica e não ter sido 

aprovado na disciplina Sistema Elétricos de Potência II. Afirma que a 

instituição impõe que o aluno realize a rematrícula e o pagamento da 

mensalidade integral ao longo do outro semestre inteiro, mesmo que seja 

para cursar uma única matéria. E teria que a término do semestre para 

concluir a disciplina e colar grau. Relata que se matriculou na universidade 

Cambury - GO, que possui polo em Cuiabá e as aulas são ministradas 

presencialmente nas instalações do Grupo Innovare, para realizar a 

disciplina a qual foi aprovado. Narra que solicitou o aproveitamento da 

disciplina na requerida, o que foi indeferido. Requereu liminarmente o 

aproveitamento da disciplina e a emissão do certificado de conclusão do 

curso. No mérito pleiteia a convalidação do curso e a indenização pelos 

danos morais. A liminar não foi concedida (ID. 24896979). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 26806888 e 

sustentou a autonomia da universidade, a impossibilidade de 

aproveitamento disciplinar em razão do Centro de Tecnologia Cambury 

Ltda não possuir curso de Engenharia Elétrica autorizada pelo MEC, a 

inexistência de ato ilícito e dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi acostado no 

ID. 26530976 e a impugnação à contestação no ID. 27258520. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Discricionariedade e autonomia no estabelecimento dos 

cursos. A necessidade de curso de determinadas matérias, 

necessariamente sob regime do regulamento da universidade e do 

Ministério da Educação, é questão da própria política educacional da 

instituição de ensino, não sendo passível de intervenção, salvo violação 

legal. A parte requerida goza de autonomia para fixar a grade curricular de 

seus cursos, cujo programa também será elaborado de modo autônomo, 

assim dispõe a Lei nº 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Artigo 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 

universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: [...] II - 

fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes; § 1º Para garantir a autonomia 

didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de 

ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, 

sobre: [...] III - elaboração da programação dos cursos; Logo, cabe à 

instituição de ensino avaliar se as disciplinas já cursadas poderão ser 

aproveitadas ou não pelos alunos que migrarem de outras instituições 

universitárias. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, a parte requerente considera a disciplina semelhante a que ele 

havia cursado, entretanto, a parte requerida entende necessário o 

acadêmico cursar a matéria Sistema Elétricos de Potência II, pois o curso 

realizado não tem reconhecimento do MEC. Em pesquisa no site do 

Ministério da Educação [http://emec.mec.gov.br/], verifiquei que não consta 

o curso Engenharia Elétrica nos cursos ministrados pela instituição 

Innovare e consultando pelo CNPJ indicado na inicial [ID. 24795173 - E.E. 

PIRES - ME], não aparece nenhuma instituição. Assim, não há prova capaz 

de infirmar a ilegalidade do ato praticado pela parte requerida no âmbito da 

autonomia didática científica da universidade (CF, art. 207). Neste sentido, 

transcrevo a seguinte jurisprudência: Ação direta de inconstitucionalidade. 

Lei nº 8.865/06 do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigação de a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte prestar serviço de 

assistência judiciária, durante os finais de semana aos necessitados 

presos em flagrante delito. Violação da autonomia universitária. Vício 

formal. Ação julgada procedente. Modulação. Efeitos ex nunc. 1. A 

previsão da autonomia universitária vem consagrada no art. 207 da Carta 

Política. Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 

22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UFMC), atributo dos Poderes da República, 

revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no 

âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a 

discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua 

estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades 

pedagógicas. 2.[...] (STF, Tribunal Pleno, ADI 3792, Rel.: Min. Dias DJU 

22/09/2016, DJe-168). ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. 

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE 

CONFERIDA PELO ART. 207 DA CF/88. 1. O art. 207 da Constituição 

Federal confere às universidades autonomia didático-científica, 

administrativa, financeira e patrimonial, para elaborarem as regras 

regimentais referentes aos cursos e programas de educação superior que 

ministram, observadas as diretrizes traçadas pelo legislador. 2. Afora a 

discricionariedade conferida à instituição de ensino para o desempenho de 

sua atividade pedagógica, as disciplinas - cuja equivalência é pretendida - 

não são idênticas, possuindo abrangência temática e cargas horárias 

distintas, afora as abordagens diferenciadas - uma destina-se à formação 

acadêmica de administradores, e a outra, à de bacharéis em Direito -, o 

que se extrai não só dos títulos e conteúdo programático de cada uma 

como também do Parecer do Coordenador do Curso de Direito da FMP. 

(TRF4, 4ª Turma, APC nº 5065378-44.2016.404.7100, Des.: Vivian Josete 

Pantaleão Caminha, DJU 05/09/2017). ADMINISTRATIVO. ENSINO 

SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. AUTONOMIA DA 

UNIVERSIDADE CONFERIDA PELO ART. 207 DA CF/88. O art. 207 da 

Constituição Federal confere às universidades autonomia 

didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, para elaborarem 

as regras regimentais referentes aos cursos e programas de educação 

superior que ministram, observadas as diretrizes traçadas pelo legislador. 

Uma vez exigida, segundo o projeto pedagógico do curso, a aprovação 

nas disciplinas Estágio III, IV, V e VI, não cabe ao Poder Judiciário 

determinar o seu aproveitamento fora dos parâmetros autorizados pela 

instituição de ensino e pela legislação de regência, sob pena de ofender o 

princípio da autonomia didático-científica da Universidade, além de negar a 

própria finalidade da sistematização curricular, de melhor preparar os 

alunos. Saliente-se que a autorização de aproveitamento de disciplinas no 

caso em apreço importaria ofensa ao princípio da igualdade, já que seria 

conferido tratamento diverso à impetrante em relação aos demais 

estudantes, sem justificativa a tanto. (TRF4, 4ª Tur., AC nº 

5022194-33.2019.4.04.7100/RS, Relª.: Vivian Josete Pantaleão Caminha, 

DJU 13/11/2019). Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 583 de 714



legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019085-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DE MOURA (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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019085-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA 

PEREIRA DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JULIANA PEREIRA DE MOURA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29015999 e arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial e falta de interesse processual. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28808900 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29173874. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Em relação ao 

comprovante de negativação, o documento em comento é suficiente para 

prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Ausência de Interesse de Agir. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter 

imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: 

“(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor R$ 167,18 ( (ID 26686603). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto à gravação juntada no ID 29016012 e 29016005, nota-se que a 
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parte reclamada apresentou contrato em voz aceito mediante ligação call 

center supostamente recebida pela parte reclamante. Ademais, não há 

nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido 

crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia audiovisual para comprovar a autenticidade da voz da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntico o referido 

áudio diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, 

inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço 

a existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, 

a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 26686603, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$ 167,18 (cento e sessenta e sete 

reais e dezoito centavos), referente a inadimplência da fatura de telefonia 

vencida em fev-mar/2019. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho rejeitar todas as preliminares, julgar improcedentes os pedidos 

da reclamação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e: a. julgar procedente 

o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte 

reclamada a quantia de R$ 167,18 (cento e sessenta e sete reais e 

dezoito centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a 

partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re 

(artigo 397, caput, do Código Civil); b. condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de penalidade por 

litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e 

c. condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00, em decorrência da má fé, com fulcro 

no artigo 55 da Lei 9.099/95. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo; Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 
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decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021308-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARLENE DOS SANTOS JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021308-31.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JARLENE 

DOS SANTOS JERONIMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JARLENE DOS SANTOS JERONIMO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29433957 e arguiu a preliminar de ausência de 

documento essencial à lide e falta de interesse de agir. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 29160645 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29472456. Ausência de Interesse de Agir. 

Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter 

imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente 

para a demonstração de seu interesse processual. Entender de forma 

contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: 

“(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201). Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 228,16 (ID 27533370). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas (ID 29433957), as quais não têm o condão probatório, pois 

se trata de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 
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Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27533370, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo de R$ 228,16 (duzentos 

e vinte e oito reais e dezesseis centavos), entendo como razoável e 

suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 228,16 

(duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos); b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 
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envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE FREITAS Juíza Leiga ---------------

--------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018646-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOBTON JULIO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018646-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOBTON 

JULIO DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JOBTON JULIO DA SILVA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28711076. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28789203 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29117452. Julgamento antecipado da lide. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos restritivos de crédito em seu 

nome, incluídos pela parte reclamada, no valor total de R$ 7.549,20 (ID 

26583119). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas / relatórios (ID 

28711393), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 
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em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26583119, nota-se que todos 

os restritivos foram impugnados, estando caracterizado o dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo e R$ 7.549,2 0 (sete mil e 

quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de 

R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de e R$ 7.549,2 0 (sete mil e 

quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos ); b. determinar que a 

parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 
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número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020703-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020703-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ALESSANDRA RODRIGUES GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ALESSANDRA RODRIGUES GUIMARAES ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29291898 e arguiu as preliminares de falta de interesse de agir a 

inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29077705 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29338169. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Cobrança de 

dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 458,57 (ID 27342830). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas / telas de sistemas (ID 29291892), as quais não têm o 

condão probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 
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PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem 

age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano 

causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de 

serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrente da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há 

responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, 

contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela 

e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não seja 

celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 
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que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27342830, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 458,57), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R R$ 458,57 (quatrocentos e cinquenta e oito 

reais e cinquenta e sete centavos); b. determinar que a parte reclamada 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e d. indeferir o pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020380-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020380-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

MARCOS DE OLIVIERA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ANTONIO MARCOS DE OLIVIERA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatória em desfavor do AVON COSMÉTICOS LTDA. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28633411. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29048482 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29390461. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 
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partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$138,28 (ID 27272201). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 28633417, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Ficha Cadastral, contendo uma “selfie” parte 

reclamante com o documento de identidade nas mãos. Embora este 

documento não identifique precisamente o valor do crédito, a parte 

reclamada encartou nos autos também comprovante de compra (ID 

28633412), sendo estes suficientes para a comprovação da origem do 

crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo, 

ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação que autoriza 

reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta ilícita por parte 

da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como 

autêntica ante a ausência de específica impugnação (art. 411, inciso III, do 

CPC). Posto isso, reconheço a higidez do crédito em favor da parte 

reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita. 

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. Prévia 

notificação Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo 

de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a 

parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020557-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA LORY MORAES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020557-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VICTORIA 

LORY MORAES DE SA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia VICTORIA LORY MORAES DE SA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 
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apresentou contestação no ID 29048928. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29070551 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29241697. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 471,10 (ID 27310141). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 29048930, nota-se que a parte reclamada 

apresentou contrato de cartão de crédito, supostamente assinado pela 

parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Cessão de crédito sem notificação. Nos termos do artigo 

292 do Código Civil, o devedor que não foi previamente notifiado de 

cessão de crédito fica desobrigado do pagamento efetuado ao credor 

primitivo (art. 292 CC), logo, a ausência de notificação, por si só, não 

caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a validade jurídica existente 

entre o cedente e o cessionário e, muito menos, suprime a exigibilidade do 

crédito. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o 

Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é 

circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a 

desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto 

dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo 

cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de 

notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (STJ REsp 936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011) 

Portanto, a ausência da notificação da cessão também não tem o condão 

de gerar conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 
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pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020278-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENLEY TONDORF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ELIAS MALUF OAB - SP76122 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020278-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LORENLEY 

TONDORF DE SOUZA REQUERIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE 

Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LORENLEY TONDORF 

DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do 

ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada não entregou bagagem despachada que ocasionou a 

indisponibilidade do uso do bem por 3 dias. Ao final, postulou a 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28964818 e contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não houve ato ilícito 

visto que restituiu a bagagem no tempo legal. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29040929 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29150174. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 29040929), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestaram-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Atraso na entrega de bagagem. O contrato de transporte 

aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a 

sua bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA) e o seu 

descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano caracteriza 

falha na prestação do serviço. Havendo algum problema na bagagem 

despachada, o passageiro deverá registrar seu protesto na chegada ao 

destino, conforme preconiza o artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução 

400/2016 da ANAC. Por outro lado, conforme disposto no § 3º do mesmo 

artigo da Resolução 400/2016 da ANAC, se o problema for no conteúdo da 

bagagem, o passageiro poderá registrar sua reclamação no prazo de até 

7 dias do seu recebimento. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM 

DANOS MORAIS Empresa transportadora que responde objetivamente 

pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor Inadimplemento 

contratual consistente no extravio temporário da bagagem O transporte é 

obrigação de resultado, razão pela qual tem a empresa transportadora o 

dever de entregar o passageiro e sua bagagem incólumes ao local de 

destino Extravio de bagagem que causa constrangimento ao passageiro, 

que, ao desembarcar em outra cidade, vê-se desprovido de utilizar-se de 

suas roupas e outros objetos pessoais, ainda que por curto espaço de 

tempo Falha no serviço de transporte contratado que constitui causa 

suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais 

Desnecessidade da comprovação do prejuízo efetivo Indenização deve 

ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional 

experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado 

Indenização fixada em R$6.000,00 Indenização atualizada com correção 

monetária, a contar do acórdão, e juros de mora, a contar da citação 

Súmula nº 362 do STJ Ação procedente Ônus sucumbenciais carreados à 

ré Apelo provido. (TJ-SP - APL: 00025651220138260541 SP 

0002565-12.2013.8.26.0541, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

12/03/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

25/03/2015) REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – ATO ILÍCITO – 

BAGAGEM EXTRAVIADA - TRANSPORTE AÉREO – DANO MATERIAL E 

MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, os casos de prestação de serviço deficitário por 

companhias aéreas em relação aos seus passageiros não são mais 

regulados pelas convenções internacionais pertinentes (Convenções de 

Varsóvia, Haia e Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. São 

inaplicáveis os diplomas legais mencionados, cujas regras não se 

sobrepõem aos direitos assegurados por norma interna brasileira. 

Ocorrendo extravio de bagagem em transporte aéreo, por culpa da 

empresa, o dano moral não necessita de prova, competindo apenas ao 

ofendido demonstrar a conduta do ofensor e que dela adveio o dano 

alegado. Nas causas em que houver condenação, os honorários serão 

fixados nos termos do art. 20, §3º, do CPC. (TJMT. Ap 6563/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 28/05/2014, Publicado no DJE 03/06/2014). Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, observa-se que: (a) a parte 

reclamante despachou uma mala em Dubai (ID 27248633); (b) não recebeu 

em Cuiabá nenhuma mala (cf. RIB - Registro de Irregularidade de Bagagem, 

ID 27248997). Destaca-se também que não há qualquer prova da 

correspondente indenização administrativa pela frustração suportada. 

Diante do exposto, há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que não foi 

causado o dano. Convém consignar que apenas o fortuito externo tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que 

o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução 

do serviço. Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide 

durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, 

não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo 

é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução 

do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por 

eventual dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA 

MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser 

entendida, atualmente, como espécie do gênero fortuito externo, do qual 

faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem 

ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em 

regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o 
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dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" 

(REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A 

desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em 

relação à ausência de responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido 

em seu estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria 

incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado 

nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 

3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à responsabilidade pela demora na 

devolução da bagagem, nota-se que é culpa da companhia aérea, visto 

que se trata de situação previsível e a reclamada tem que estar 

preparada, com equipes de plantão e material disponível, para a rápida 

restituição do bem. Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, 

permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita 

detectada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que o atraso na entrega de bagagem superior a 3 dias é suficiente 

para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Ademais, 

destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de objetos de uso pessoal 

em viagem, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo 

consumidor. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

tempo da indisponibilidade do bem por 3 dias, entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017288-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FORTUNATO PEREIRA (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))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017288-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: OSVALDO 

FORTUNATO PEREIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia OSVALDO 

FORTUNATO PEREIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 28536811 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28446229 e 

impugnação no ID 28796242. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28446229), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do 

seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$296,90 (ID 26273504). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios e faturas (ID 28536811 – folhas 

03), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 
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podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

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 (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 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). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26273504 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 
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concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$269,90), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Dispositivo. Posto isso, proponho 

rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

declarar a inexistência do débito de R$296,90 (duzentos e noventa e seis 

reais e noventa centavos) referente ao contrato 00005053132549; b) 

determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo 

de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso 

VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a 

R$12.000,00; devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (10/06/2018, ID 26350633) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d) indeferir o pedido contraposto. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURY CARDOSO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004086-16.2020.8.11.0001 REQUERENTE: AURY 

CARDOSO DE PAULA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DESTA 

TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia AURY CARDOSO DE PAULA ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor do LATAM AIRLINES GROUP S/A e 

DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada cancelou no balcão o seu voo, que causou o atraso do 

seu voo de volta de 4 dias. Ao final, postulou pelo ressarcimento do valor 

gasto com alimentação e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada LATAM apresentou contestação no ID 30331817 

e arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou 

os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que se trata de 

ilícito de terceiro não havendo culpa pelo atraso no voo do reclamante. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 30368263 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 30419950. Revelia No caso, nota-se que a 

parte reclamada DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM EIRELI foi 

regularmente citada (ID 29531675), mas não apresentou contestação (ID 

30368263). Nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel 

quando a parte reclamada não comparece à audiência de conciliação e/ou 

não apresenta contestação. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia 

é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 
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MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, observa-se que, em relação 

falha na prestação de serviço, não há como desconhecer a sua 

existência, visto que se trata de fato contestado pelo litisconsorte que 

apresentou defesa nos autos (ID 30331817) Portanto, no presente caso, 

quanto a este fato, não haverá presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das 

partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material de transporte aéreo coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No caso, 

diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha no 

transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de passageiro, em 

razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica 

desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua 

operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) 

horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: 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. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. 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. 2. 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. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 06/01/2020 às 

18h10 (ID 28709544). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a 

parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao 

destino somente no dia 10/01/2020 às 16h15, ou seja, com atraso de 96 

horas, lapso este superior ao legalmente permitido. Portanto, diante do 

atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura 

conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 
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responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial (DESTA TURISMO AGENCIA DE 

VIAGEM EIRELI - ME), não há como eximir a responsabilidade da parte 

reclamada. Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de 

culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua 

responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que o fato do reclamante ter ficado 4 dias impossibilitado 

de retornar ao seu lar justifica a fixação do quantum indenizatório em 

patamar superior ao que normalmente vem sendo fixado por este juízo. 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo 

(96 horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (99/99/9999, ID 99), por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE FREITAS Juíza Leiga ---------------

--------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012476-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ORLANDO 

DE MOURA APOITIA JUNIOR REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ORLANDO DE MOURA APOITIA JUNIOR ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor de DECOLAR.COM LTD e AZUL LINHAS 

AEREAS. Em síntese, alegou que as partes reclamadas aplicaram multa 

excessiva por cancelamento do voo adquirido que ocasionou a retenção, 

quase que total, do valor pago pelo autor. Ao final, postulou a restituição 

com repetição em indébito e indenização por danos morais. Devidamente 

citadas, as partes reclamadas apresentaram contestação no ID 26748702 

e 28811168 e, arguiram preliminar ilegitimidade passiva e, em seguida, 

contestaram os pedidos formulados na inicial e, em destaque, a primeira 

reclamada DECOLAR.COM LTD sustentou que não possui 

responsabilidade quanto ao cancelamento, considerando que a parte 

autora estava ciente das penalidades de acordo com as regras do seu 

bilhete, além disso, a segunda reclamada AZUL LINHAS AEREAS 

sustentou que não houve nenhuma conduta ilícita pratica pela companhia 

que seja capaz de ocasionar danos ao autor, considerando que expõe 

todas as taxas e multas cobradas em cancelamentos e alterações. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28897306 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29172993. Julgamento antecipado da lide. 

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente 

conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial 

das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a 

existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente 

para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta 

demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil das partes reclamadas, depende da análise da tese 

de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto as 

preliminares de ilegitimidade passiva. Resilição do contrato por parte do 

passageiro. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, 

o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente 

quando a alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao 

reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que a 

comercialização da passagem deverá elucidar claramente o percentual do 

reembolso, garantindo pelo menos uma opção com multa que não 

ultrapasse a 5% e assegurando a integralidade do reembolso apenas no 

caso de alteração por parte do transportador. Esta é a exegese extraída 

da interpretação conjunta dos artigos 3º, 5º, inciso II, 9º, 12, § 1º da 

referida resolução: Art. 3º O transportador deverá oferecer ao 

passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa 

pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do 

valor total dos serviços de transporte aéreo, observado o disposto nos 

arts. 11 e 29, parágrafo único, desta Resolução. Art. 5º No processo de 

comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do 

destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos 

seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações 

ao usuário (...) II - regras de não apresentação para o embarque 

(no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas; Art. 9º 

As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de 

transporte aéreo Art. 12. 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. § 1º O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo 

a escolha ser do passageiro, nos casos de: Isso significa dizer que, 

dependendo da modalidade de tarifa em que foi adquirida a passagem, a 

alteração por iniciativa do passageiro, pode comprometer o direito de 

reembolso. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O 

PAGAMENTO. AQUISIÇÃO CERCA DE SEIS MESES ANTES DA DATA DE 

EMBARQUE, NA MODALIDADE TARIFA PROGRAMADA . ALTERAÇÃO DE 

VOO POR VONTADE DOS PASSAGEIROS, CINCO DIAS ANTES DO 

EMBARQUE. DISPONIBILIDADE APENAS NA MODALIDADE TARIFA 

FLEXÍVEL . COBRANÇAS DE TAXAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO E DE 

DIFERENÇA TARIFÁRIA. LICITUDE. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE 

FORNECIDA AO CONSUMIDOR. REGRAS LANÇADAS DE FORMA CLARA 

NOS BILHETES DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE 

IMPROCEDENCIA DA AÇÃO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007754211, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 26/06/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007754211 RS, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) Embora este regramento possa transparecer abusivo ao 

consumidor, com fulcro no artigo 49 da Lei 11.182/2005, isso reflete 

apenas o regime de liberdade tarifária outorgado ao serviço de transporte 

de passageiro, cabendo às companhias aéreas apenas informar sua 

tabela tarifária à ANAC. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE TAXA PARA 

UTILIZAÇÃO DE POLTRONA COM MAIS ESPAÇO AO PASSAGEIRO. 

"ASSENTO CONFORTO". LICITUDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Ainda que os espaços entre os assentos na classe 

econômica sejam inferiores ao desejado, é certo que, em situações 

especiais, cabe ao consumidor, se quiser maior conforto e espaço, 

adquirir assentos diferenciados ou em classe superior, sendo legítima a 

cobrança adicional de taxas ou tarifas, o que encontra respaldo no art. 4º 

da Resolução 138/2010 da ANAC . Nos termos do art. 49 da Lei nº 

11.182/2005, "na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o 

regime de liberdade tarifária", por meio do qual as companhias aéreas 

podem determinar suas próprias tarifas, devendo apenas comunicá-las à 

ANAC . A cobrança de adicional próximo a 25% do valor da tarifa não se 

mostra abusiva, já que condizente com o serviço oferecido e de acordo 

com a legislação especial. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099 /95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004549036, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 26/02/2014). Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do 
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artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de 

oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. No 

caso concreto, em análise ao comprovante de compra da passagem, 

juntado pela própria parte reclamante (ID 25096371), nota que esta foi 

adquirida com a opção de tarifa promocional, constando, de forma 

evidente, que se trata de passagem não reembolsável. Portanto, diante da 

liberdade tarifária das passagens aéreas e considerando que foram 

oferecidas informações adequadas que possibilitou a fácil identificação da 

opção de não reembolsável à parte reclamante, não se trata de cláusula 

abusiva e, consequentemente, inexiste conduta ilícita praticada pela parte 

reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado 

o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------------------

--------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015644-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015644-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA 

AUXILIADORA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28209831e arguiu as prelimares de 

prescrição e incompetência, bem como requereu a juntada de documento 

expedido pelo órgão oficial de restrição de crédito. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27589109 e, ausência de apresentação de impugnação. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor total de R$233,24 (ID 25809640). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto aos 

áudios juntado no ID 29401470, nota-se que a parte reclamada apresentou 

informações sobre a utilização dos serviços contratado pela parte 

reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 
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do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 25809640, é 

possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia total de 

R$233,24, referente a inadimplência de faturas de energia elétrica. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$716,32, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.233,24). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.023,32, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.233,24). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e: a) julgar procedente o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$233,24 (duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil); b) determinar a retificação cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo, diante da improcedência do pleito 

inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, c) condenar a parte 

reclamante ao pagamento de R$716,32 (setecentos e dezesseis reais e 

trinta e dois centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; d) condenar a parte 

reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$1.023,32, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015312-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015312-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON 

FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). EDILSON 

FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 28230117 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial, ausência de 

interesse de agir e incompetência em razão da matéria. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27535906 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 30279700. Considerando que a atividade jurisdicional é 
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distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

30279700, fl. 05, § 1º), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 

28230119 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso 

concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a 

preliminar de incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------------------

--------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019596-06.2019.8.11.0001

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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019596-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MICHELLE 

MARTINS FERNANDES SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 28970997. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28817571 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29393464. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$90,79 (ID 26932482). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos documentos juntado no ID 28970999, 28971000 e 28971001, 

nota-se que a parte reclamada apresentou áudio de contratação, faturas e 

extrato de utilização dos serviços. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia quanto ao suposta áudio de 

contratação da parte reclamante, no caso em exame, considero como 

autentico diante da ausência específica impugnação (art. 411, inciso III, do 

CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a 

existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a 

cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 
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notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID ID 26932482, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$90,79, referente a inadimplência de 

fatura de consumo. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$776,35, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$11.090,79). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.109,07, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$11.090,79). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e: a) julgar procedente o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de 

R$90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). b) determinar a retificação do cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo, diante da improcedência do pleito 

inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença; c) condenar a parte 

reclamante ao pagamento de R$776,35 (setecentos e setenta reais e trinta 

e cinco centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença. d) condenar a parte 

reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$1.109,07, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020672-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (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 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020672-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE 

CRISTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 29032645. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 29075843 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29400743. Valor da causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas 

distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve indicar precisamente o 

valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios V, do CPC), o qual 

deve apresentar o valor econômico da pretensão formulada de acordo 

com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. 

NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. Portanto, não 

coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica deduzida na 

inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve ser 

retificado para a quantia de R$10.000,00, valor máximo geralmente 

estipulado pela Turma Recursal. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$332,67 e R$ 685,03 (ID 

27330575). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 29032653, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Termo de Adesão com Contratação de Crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante, bem como faturas e 

extratos de utilização dos serviços. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do contexto 

comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da 

parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 
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que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e: a) condenar a parte reclamante ao pagamento 

de R$800,00 (oitocentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b) 

condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00, em decorrência da má fé, com fulcro 

no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014282-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TAMI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014282-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA TAMI 

MORI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 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: 20/05/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

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: 1014292-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA MIZAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014292-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

SOUZA MIZAEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI 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: 20/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014304-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014304-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO COSTA E SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS PINHEIRO CIRIACO 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: 20/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1003305-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NERIS PEREIRA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003305-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO NERIS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça 

gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 
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Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014313-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRIZA MOANA COSTA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014313-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRIZA MOANA 

COSTA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

ALMEIDA JOPPERT 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: 20/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1012958-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1012958-54.2019.8.11.0001 Polo 

ativo: BENEDITA DA SILVA Polo passivo: PAGSEGURO INTERNET LTDA 

PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Da análise dos autos, vislumbro que, 

até a presente data, a Ré não foi citada/intimada para comparecer aos 

autos. OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as providências 

necessárias para a citação/intimação da Ré, inclusive, com designação de 

nova data para audiência de conciliação entre as partes. Após, propiciado 

o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, com 

a apresentação da contestação e impugnação, OPINO pelo retorno do 

processo, para prolação da sentença. 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, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pela juíza leiga para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. 

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: 1013752-75.2019.8.11.0001

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:

LILIAN CAROLINE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

WANDER GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013752-75.2019.8.11.0001 Polo 

ativo: VISUAL FORMATURAS LTDA ME Polo passivo: LILIAN CAROLINE 

OLIVEIRA GONÇALVES Polo passivo: WANDER GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Da análise dos autos, 

vislumbro que, até a presente data, não houve a comprovação inequívoca 

de que a Ré, Lilian Caroline Oliveira Gonçalves, foi citada/intimada para 

comparecer aos autos. OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias para a citação/intimação da aludida Ré, 

inclusive, com designação de nova data para audiência de conciliação 

entre as partes. Após, propiciado o exercício do direito constitucional ao 

contraditório e à ampla defesa, com a apresentação da contestação e 

impugnação, OPINO pelo retorno do processo, para prolação da sentença. 

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, intimem-se as partes, através de seus patronos. Paula 

Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

despacho elaborado pela juíza leiga para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. 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: 1013755-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA (REQUERENTE)

ERICA DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013755-30.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA Polo Ativo: JOÃO VITOR DE ALMEIDA 

FERREIRA MATRELLI PEREIRA Polo Passivo: SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA PROJETO DE DESPACHO Vistos etc. Da análise dos 

autos, vislumbro que, apesar do Autor, Sr. João Vitor de Almeida Ferreira 

Matrelli Pereira, não ter comparecido à audiência de conciliação de Mov. 

28851965, designada para o dia 05/02/2020, justificou sua ausência, à 

Mov. 29034387, com apresentação de atestado médico. OPINO, portanto, 

por determinar a redesignação da audiência de conciliação entre todas as 

partes. Após, considerando que a defesa e a impugnação já foram 

devidamente apresentadas aos autos, caso não haja composição 

amigável da demanda na solenidade conciliatória, OPINO pelo retorno do 

processo para prolação da sentença. 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, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de despacho elaborado pela juíza leiga para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Após, conclusos para sentença. 

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: 1013164-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE LUCKMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO AUGUSTO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013164-68.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: CARINE LUCKMANN Polo Passivo: HAROLDO AUGUSTO FILHO 

PROJETO DE DESPACHO Vistos, etc. I – OPINO por acolher o pedido 

formulado pelas partes, à audiência de conciliação, à Mov. 27594917. 

Designe-se, pois, audiência de instrução e julgamento. II - Intimem-se as 
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partes, cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, trazer até três testemunhas para a prova dos fatos 

alegados. III - Acaso pretendam que as testemunhas sejam intimadas, 

deverão apresentar o requerimento, na Secretaria, até no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. IV – OPINO por determinar que, na solenidade da audiência de 

instrução, a Autora apresente o aparelho celular no qual conste o inteiro 

teor da conversa indicada na inicial, bem como o original da ata notarial de 

Mov. 25279134, posto que, nos autos, o documento encontra-se ilegível, 

sob pena de preclusão probatória. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

despacho elaborado pela juíza leiga para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014323-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014323-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADSON SOUZA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA 

FREITAS POLO PASSIVO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES 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: 20/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1021780-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1021780-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA Polo Passivo: EXPRESSO 

ITAMARATI S.A. PROJETO DE DESPACHO Vistos, etc. I – Considerando o 

pedido expresso formulado à Mov. 29648806, e, para a busca da verdade 

real, OPINO pela designação de audiência de instrução e julgamento. II - 

Intimem-se as partes, cientificando-as que poderão vir acompanhadas de 

advogado, podendo, ainda, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. III - Acaso pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, deverão apresentar o requerimento, na Secretaria, até no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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, intimem-se as partes, através de seus patronos. Paula 

Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

despacho elaborado pela juíza leiga para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Após, conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014324-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1014324-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

VIRGINIA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IVOILSON FERREIRA MAIA 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: 20/05/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1012454-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROBERTA SARUBBI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012454-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA ROBERTA SARUBBI MENDES REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente extrato do SCPC 

atualizado, retirado do balcão, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014260-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SIMAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014260-84.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ANTONIO CARLOS SIMAO TESTEMUNHA: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial, colacionando aos autos histórico 

de consumo/pagamentos realizados. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013317-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIVERSON ALVES BARBOSA OAB - MT28005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013317-67.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NILDO FERREIRA DE JESUS REU: BANCO ITAUCARD S/A, 

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente extrato do serasa atualizado, retirado 

do balcão, bem como os comprovantes de pagamento realizados dos 

referidos boletos, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008027-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 DESPACHO Processo: 1008027-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FAGNER DA SILVA MARTINS LEAO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Peticiona a parte autora 

informando o descumprimento da liminar, que determinou a suspensão à 

cobrança do objeto da presente demanda. Por outro lado, conforme 

comunicado pela parte autora nos autos, além de não cumprir a 

determinação do juízo, a parte ré lançou novamente descontos na conta 

corrente da parte Reclamante, como se vê nos documentos anexos no ID. 

30369705. Diante disso, considerando os novos fatos trazidos autos, 

DETERMINO seja a parte ré intimada pessoalmente para o fim de: 1. 

CUMPRIR integralmente a decisão de ID 29521217. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento 

da medida, multa no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), em substituição 

àquela anteriormente fixada. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011060-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NAIR MARTINS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MOREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/O (ADVOGADO(A))

 

Petição de juntada e substabelecimento em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014333-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PIRES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014333-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE PIRES 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 

SILVA CORREA 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: 20/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014344-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIR NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014344-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDEVANIR 

NASCIMENTO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 20/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014347-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY FATIMO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1014347-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSINEY 

FATIMO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

DE MELO ROSA 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: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014351-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE CARVALHO SOUZA (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. 1014351-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA DE 

CARVALHO SOUZA 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: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014369-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA RAMOS SIMAO FRANCO GODOY (REQUERENTE)

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014369-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY POLO PASSIVO: AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 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: 20/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014370-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1014370-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR DOS 

SANTOS DA PURIFICACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES, TAIRAN SCHUMACHER 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: 

20/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1010533-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010533-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANILSON PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso 

inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, 

não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, 

intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do 

imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de 

Análise de Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013545-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013545-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o recurso 

interposto pela parte promovida está acompanhado do preparo recursal. 

Já a parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça 

gratuita. Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que a parte 

promovente seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de 

renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005254-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEYRE FERREIRA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005254-87.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROSEMEYRE FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005716-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005716-44.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011775-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES PEREIRA 03354133155 (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011775-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EMERSON ALVES PEREIRA 03354133155 REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013404-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA GABRIELLE AGNELO BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013404-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNNA GABRIELLE AGNELO BRUNO REU: CLARO S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, na qual busca a parte autora 

que seja a reclamada compelida que se abstenha de proceder à cobrança 

e desconto de quaisquer valores referentes a qualquer contratação de 

serviços não reconhecida pelo autor, bem como retire ou abstenha de 

inscrever o nome do autor em qualquer cadastro restritivo de crédito. 

Afirma a parte autora que é titular da conta net Claro, e que a mesma 

sempre utilizou de seus serviços para telefonia, tv e internet, sempre teve 

um bom relacionamento comercial estável com a requerida, pois, passadas 

algumas semanas no mês de outubro a suspensão da conta autora, foi 

realizada sob alegação de falta de pagamento. Sendo assim a mesma 

procurou a reclamada para verificar o ocorrido para surpresa da mesma, 

informou que consta débitos referente a fatura do mês de outubro. Diante 

disso foi enviada a reclamada comprovante de pagamento (o qual o 

mesmo não foi juntado nos autos) para dar a devida baixa no sistema e 

estabelecer a conexão, entretanto ate a presente data nada fora feito. 

Verifico ainda que a parte autora nega que em momento algum aceitou e 

muitos menos contratou os serviços da ré. Restando claro a divergência 

entre os fatos narrados. Decido. Primeiramente, 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 ré esse 

encargo, devendo quando da apresentação da sua defesa, devendo 

apresentar nos autos, protocolos de ligação, contratos bem como 

documentos que comprovam o alegado. Com efeito, para a concessão da 

tutela de urgência consistente no fornecimento dos serviços de internet, 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se colhe dos autos, a parte autora sustenta que 

entabulou contratação dos serviços prestados pela parte ré e logo após, 

segundo informa, que não contratou tais serviços. Ocorre que não consta 

dos autos qualquer comprovação de tal situação, isto é, não há nos autos, 

provas acerca da contratação, de modo que, não há como supor, em sede 

de cognição sumária, o plano contratado. Frise-se que, ainda que 

reconhecida a relação de consumo existente entre as partes, com a 

consequente aplicabilidade do CDC no caso, bem como eventual 

deferimento inversão do ônus da prova, o ordenamento jurídico pátrio não 

exime, de modo absoluto, o dever da parte de provar as alegações postas 

em juízo. Confira a jurisprudência, nesse sentido: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS 

COMPRAS OU CANCELAMENTO DO CARTÃO, SUPOSTAMENTE, 

CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, 

INCISO I , DO NCPC . REVELIA QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS 

TERMOS DO ART. 6º, VIII , DO CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR 

A AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 27/02/2019). Oportuno registrar que ainda que se 

possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Posto isto, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013204-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSON PIERROT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013204-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANSON PIERROT REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL na qual busca a parte autora que 

seja a parte ré abstenha de incluir o nome do requerente no banco de 

dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA e seus respectivos 

congêneres. Analisando o caso e confrontando com a norma legal 

prevista no art. 300 do CPC, 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 requerente 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Em que pese o documento trazido aos 

autos no ID. 30358904 (declaração de que o pagamento), analisando 

detidamente os autos, constato que não há elementos suficientes para 

demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência 

requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Isso porque, analisando detidamente os 

documentos carreados à inicial, verifico que se trata descrição contida 

apenas na inicial dos autos, sem ao menos fotos ou comprovantes de 

pagamentos. Por isso, tais documentos foram produzidos unilateralmente 

pelo requerente, até porque, facilmente manipuláveis. De mais a mais, 

caberia ao requerente, no ato da negociação se atentar às condições 

impostas e possíveis consequências advindas do referido acordo ou 

exigindo contrato por escrito. Não cabe ao Juízo, antes que seja 

oportunizado à requerida o contraditório e a ampla defesa, ordenar a ré 

que abstenha-se de inserir os dados do requerente nos órgão de 

proteção, porque não há como supor as condições em que se deram as 

tratativas desta negociação; pois, conforme dito, a descrição contida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 613 de 714



apenas na inicial, apresentam-se como indícios de provas muito frágeis, 

comparando-se à tutela pretendida. Apenas a título de exemplo, confira a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça local: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR - CARTÃO DE 

CRÉDITO – DÍVIDA EXISTENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO – 

PAGAMENTO DE PARTE DAS PARCELAS - DESBLOQUEIO DO CARTÃO – 

INEXIGILIDADE – ILEGALIDADE NÃO DEMONTRADA – DANO MORAL NÃO 

EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura ilegal a 

permanência do bloqueio do CARTÃO de CRÉDITO, sem que tenha havido 

o pagamento da totalidade da dívida parcelada. (N.U 

0000316-65.2016.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

24/11/2017) Frise-se que, os requisitos necessários para o acolhimento 

do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que, a ausência 

de um deles, já torna inviável o deferimento. Assim, ante o exposto e ante 

o mais que dos autos consta, INDEFIRO a medida vindicada. 

Subsequentemente, cite-se a parte ré, devendo ser observadas as 

disposições contidas no art. 18 da Lei 9.099/95. Após, intimem-se as 

partes para comparecimento. Cumpra-se. Intimem-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021752-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1021752-64.2019.8.11.0001 Autora: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Ré: ÁGUAS CUIABÁ 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 formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Observo que a Autora conta, hoje, com 66 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

28,13). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.028,13 (dez 

mil e vinte e oito reais e treze centavos). DA PRELIMINAR DE CONEXÃO 

Em sede de preliminar, a Ré suscita a conexão deste feito com o processo 

nº 1052457-22.2019.8.11.0041, também distribuídos pela Autora, em seu 

desfavor. 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 quando tratam-se de negativações distintas. OPINO, 

assim, por afastar a preliminar de conexão. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superada a preliminar, NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a legitimidade da 

negativação aqui discutida deveria ser comprovada mediante a simples 

juntada da respectiva fatura representativa do débito negativação, 

comprovando o débito questionado ainda persiste, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Ademais, não vislumbro qualquer fundamento para o pedido da Ré pelo 

depoimento pessoal da “genitora” da Autora, haja vista que a Autora é 

maior de idade, idosa, e que responde pelos seus próprios atos. 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 dos artigos 2º e 3º 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 PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos), que 

teria subsidiado a inscrição de seu nome no rol de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré. Importa consignar que, em momento algum, a Autora nega a 

existência da relação jurídica propriamente dita, mas, tão somente, do 

débito que subsidiou a negativação questionada. Tanto que reconhece 

residir no local aonde está instalada a unidade consumidora, e junta 

certidões negativas de débitos dos anos 2015 a 2018. À Mov. 27665847, 

a Douta Magistrada indeferiu a tutela antecipada, pleiteada pela Autora, 

para a baixa da negativação. Oportunizada a conciliação (Mov. 

29342031), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29528265), a Ré 

sustenta a existência do vínculo contratual, e do débito, mas nada versa 

sobre as certidões negativas de débitos que ela mesmo expediu. 

Impugnação apresentada à Mov. 29791301. Pois bem. Da análise dos 

autos, tem-se que a Ré apresentou uma série de documentos em sua 

defesa, mas nenhum que justificasse a negativação, no valor de R$ 28,13 

(vinte e oito reais e treze centavos). Ora, o extrato de negativação de 

Mov. 27638735, emitido em 18/12/2019, demonstra que a negativação aqui 

discutida se refletia à fatura vencida em 09/04/2018. No entanto, a Autora 

comprovou que a própria Ré, lhe deu quitação de todos os débitos 

vencidos no ano 2018. Aliás, as certidões negativas de débitos 

referem-se aos anos de 2015 à 2018. Não há, dessa feita, clareza quanto 

à negativação ora questionada, sequer comprovante inequívoco, por parte 

da Ré, de que a Autora seria titular de outra unidade consumidora. O termo 

de vistoria de Mov. 29528268, reflete-se à unidade consumidora distinta, e 

sequer conseguiu-se comprovar que trata-se de responsabilidade 

específica da Autora. Dessa feita, entendo que a Ré não logrou êxito em 

comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que 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 pela declaração de inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito 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 da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze 

centavos), relativo à matrícula nº 471061-1, disponibilizado em 09/04/2018, 

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, acima discriminada, caso a Ré não o faça. 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. Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pela Ré, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 
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basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a negativação 

questionada, tanto que houve a declaração de sua inexistência, e, ainda, o 

termo de quitação elaborado pela própria Ré. (Mov. 27639249) 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 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 débito 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: Direito do Consumidor. 

Elektro. Negativação indevida. Inscrição do nome da parte autora em 

órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Caberia à ré 

comprovar a legitimidade do débito, ônus do qual se desincumbiu. 

Recorrente que não juntou aos autos documentos que comprovassem a 

origem do débito. Correta a declaração de inexigibilidade do débito. 

Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência 

de documentos hábeis a comprovar que a dívida existisse. Ato ilícito 

caracterizado. A inclusão ou manutenção equivocada do nome da pessoa 

configura o dano moral “in re ipsa”. Indenização arbitrada corretamente, 

conforme aplicação aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. Recurso a que se 

nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo Nóbrega. Recurso 

inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 2019. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br . Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de reparação por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. Alegação de 

negativação indevida. Falta de comprovação da existência do débito. Ação 

julgada procedente. Recurso da requerida improvido. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado n. 1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 

2018. Disp. Em www.tjsp.jus.br . Acesso em 26 Ago. 2019.) DIVIDA 

PAGA ANTES DE SUA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E 

BEM DOSADO. (STRANG, Renê José Abrahão. Recurso inominado n. 

1001087-22.2019.8.26.0288. J. em 14 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Mar. 2020.) 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. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, 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 as demais negativações estão sendo discutidas em juízo. 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, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DO PEDIDO PELA 

CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO NO QUE DIZ 

RESPEITO À ATUAÇÃO DE SEU PATRONO Por fim, não tendo a Ré logrado 

êxito em comprovar a legitimidade da negativação questionada, após ter 

declarado a quitação de débitos, à Autora, OPINO por indeferir o pedido 

formulado à defesa quanto à condenação da Autora em litigância de má fé 

e ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido, não vislumbro 

qualquer conduta do patrono da Autora, que pudesse contrariar a ética e 

a boa fé processual, considerando que o advogado age em consonância 

com as informações que lhes são prestadas. A quantidade de demanda 

distribuída, por si só, não é suficiente para questionar a sua conduta como 

profissional. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1.OPINO por reconhecer o 

direito da Autora à prioridade de tramitação, consoante garantido pelo 

artigo 71 da lei 10.741/03 e assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. 2. 

OPINO por retificar o valor da causa para R$ 10.028,13 (dez mil e vinte e 

oito reais e treze centavos), com determinação à r. Secretaria que adote 

as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. OPINO 

por afastar a preliminar de conexão, suscitada pela Ré, à defesa. 4. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré quanto à designação de 

audiência de instrução, para colheita de suposto depoimento pessoal da 

genitora da Autora. 5. OPINO pela declaração de inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos). 6. 

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. 7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual 

seja, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos), relativo à 

matrícula nº 471061-1, disponibilizado em 09/04/2018, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

acima discriminada, caso a Ré não o faça. 9. 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$ 

2.000,00 (dois 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 (09/04/2018 – Mov. 

27638735), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto pelo Douto Magistrado. 10. Por fim, como a Ré não logrou êxito em 

demonstrar a pertinência do débito propriamente dito, objeto da 

negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido pela condenação 

da Autora em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. No 

mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido pela expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar suposta conduta antiética 
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por parte do advogado da Autora, posto que ausente prova mínima de 

conduta que viesse a violar os preceitos basilares da advocacia. 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 Processo nº 1022013-29.2019.8.11.0001 Autora: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Ré: ÁGUAS CUIABÁ 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 formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Observo que a Autora conta, hoje, com 66 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

26,01). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.026,01 (dez 

mil e vinte e seis reais e um centavo). DA PRELIMINAR DE CONEXÃO Em 

sede de preliminar, a Ré suscita a conexão deste feito com o processo nº 

1052457-22.2019.8.11.0041, também distribuídos pela Autora, em seu 

desfavor. 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 quando tratam-se de negativações distintas. OPINO, 

assim, por afastar a preliminar de conexão. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superada a preliminar, NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a legitimidade da 

negativação aqui discutida deveria ser comprovada mediante a simples 

juntada da respectiva fatura representativa do débito negativação, 

comprovando o débito questionado ainda persiste, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Ademais, não vislumbro qualquer fundamento para o pedido da Ré pelo 

depoimento pessoal da “genitora” da Autora, haja vista que a Autora é 

maior de idade, idosa, e que responde pelos seus próprios atos. 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 dos artigos 2º e 3º 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 PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo), que teria 

subsidiado a inscrição de seu nome no rol de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré. Importa consignar que, em momento algum, a Autora nega a 

existência da relação jurídica propriamente dita, mas, tão somente, do 

débito que subsidiou a negativação questionada. Tanto que reconhece 

residir no local aonde está instalada a unidade consumidora, e junta 

certidões negativas de débitos dos anos 2015 a 2018. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 29369044), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

29530504), a Ré sustenta a existência do vínculo contratual, e do débito, 

mas nada versa sobre as certidões negativas de débitos que ela mesmo 

expediu. Impugnação apresentada à Mov. 29813707. Pois bem. Da análise 

dos autos, tem-se que a Ré apresentou uma série de documentos em sua 

defesa, mas nenhum que justificasse a negativação, no valor de R$ 26,01 

(vinte e seis reais e um centavo). Ora, o extrato de negativação de Mov. 

27686409, emitido em 18/12/2019, demonstra que a negativação aqui 

discutida se refletia à fatura vencida em 08/03/2017. No entanto, a Autora 

comprovou que a própria Ré, lhe deu quitação de todos os débitos 

vencidos no ano 2017. Aliás, as certidões negativas de débitos 

referem-se aos anos de 2015 à 2018. Não há, dessa feita, clareza quanto 

à negativação ora questionada, sequer comprovante inequívoco, por parte 

da Ré, de que a Autora seria titular de outra unidade consumidora. O termo 

de vistoria de Mov. 29530498, reflete-se à unidade consumidora distinta, e 

sequer conseguiu-se comprovar que trata-se de responsabilidade 

específica da Autora. Dessa feita, entendo que a Ré não logrou êxito em 

comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que 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 pela declaração de inexistência do débito ora 

discutido, no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo). 

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, qual seja, no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um 

centavo), relativo à matrícula nº 471061-1, disponibilizado em 08/03/2017, 

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, acima discriminada, caso a Ré não o faça. 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. Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pela Ré, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a negativação 

questionada, tanto que houve a declaração de sua inexistência, e, ainda, 

há o termo de quitação elaborado pela própria Ré. (Mov. 27686413) 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 que não desconstituem, extinguem ou 

modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 
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negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débito 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: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação indevida. 

Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. 

Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do débito, 

ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 

de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral “in re ipsa”. 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de 

reparação por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. 

Alegação de negativação indevida. Falta de comprovação da existência do 

débito. Ação julgada procedente. Recurso da requerida improvido. 

( B E R A L D O ,  D a r c i  L o p e s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) DIVIDA PAGA ANTES DE 

SUA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM DOSADO. 

(STRANG, Renê José Abrahão. Recurso inominado n. 

1001087-22.2019.8.26.0288. J. em 14 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Mar. 2020.) 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. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, 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 as demais negativações estão sendo discutidas em juízo. 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, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DO PEDIDO PELA 

CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO NO QUE DIZ 

RESPEITO À ATUAÇÃO DE SEU PATRONO Por fim, não tendo a Ré logrado 

êxito em comprovar a legitimidade da negativação questionada, após ter 

declarado a quitação de débitos, à Autora, OPINO por indeferir o pedido 

formulado à defesa quanto à condenação da Autora em litigância de má fé 

e ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido, não vislumbro 

qualquer conduta do patrono da Autora, que pudesse contrariar a ética e 

a boa fé processual, considerando que o advogado age em consonância 

com as informações que lhes são prestadas. A quantidade de demanda 

distribuída, por si só, não é suficiente para questionar a sua conduta como 

profissional. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise 

da versão fática trazida por ambas as partes: 1.OPINO por reconhecer o 

direito da Autora à prioridade de tramitação, consoante garantido pelo 

artigo 71 da lei 10.741/03 e assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. 2. 

OPINO por retificar o valor da causa para R$ 10.026,01 (dez mil e vinte e 

seis reais e um centavo), com determinação à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. OPINO por 

afastar a preliminar de conexão, suscitada pela Ré, à defesa. 4. OPINO 

por indeferir o pedido formulado pela Ré quanto à designação de audiência 

de instrução, para colheita de suposto depoimento pessoal da genitora da 

Autora. 5. OPINO pela declaração de inexistência do débito ora discutido, 

no valor de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo). 6. 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. 7. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor 

de R$ 26,01 (vinte e seis reais e um centavo), relativo à matrícula nº 

471061-1, disponibilizado em 08/03/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, caso a Ré não o faça. 9. 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$ 2.000,00 (dois 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 (08/03/2017 – Mov. 27686409), e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo 

Douto Magistrado. 10. Por fim, como a Ré não logrou êxito em demonstrar 

a pertinência do débito propriamente dito, objeto da negativação aqui 

discutida, OPINO por indeferir o pedido pela condenação da Autora em 

litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo 

sentido, OPINO por indeferir o pedido pela expedição de ofício à Ordem 

dos Advogados do Brasil, para apurar suposta conduta antiética por parte 

do advogado da Autora, posto que ausente prova mínima de conduta que 

viesse a violar os preceitos basilares da advocacia. 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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1022083-46.2019.8.11.0001 Autora: 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA Ré: ÁGUAS CUIABÁ 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 formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO 

Observo que a Autora conta, hoje, com 66 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

22,23). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.022,23 (dez 

mil e vinte e dois reais e vinte e três centavos). DA PRELIMINAR DE 

CONEXÃO Em sede de preliminar, a Ré suscita a conexão deste feito com 

outros processos também distribuídos pela Autora, em seu desfavor. 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 quando tratam-se de negativações distintas. OPINO, assim, por 

afastar a preliminar de conexão. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superada a preliminar, NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a legitimidade da 

negativação aqui discutida deveria ser comprovada mediante a simples 

juntada da respectiva fatura representativa do débito negativação, 

comprovando o débito questionado ainda persiste, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 

Ademais, não vislumbro qualquer fundamento para o pedido da Ré pelo 

depoimento pessoal da “genitora” da Autora, haja vista que a Autora é 

maior de idade, idosa, e que responde pelos seus próprios atos. 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 dos artigos 2º e 3º 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 PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor da Ré. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três centavos), 

que teria subsidiado a inscrição de seu nome no rol de proteção ao 

crédito, à pedido da Ré. Importa consignar que, em momento algum, a 

Autora nega a existência da relação jurídica propriamente dita, mas, tão 

somente, do débito que subsidiou a negativação questionada. Tanto que 

reconhece residir no local aonde está instalada a unidade consumidora, e 

junta certidões negativas de débitos dos anos 2015 a 2018. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 29370155), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. À ocasião, a Ré ofertou 

proposta de acordo na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que 

não foi aceito pela Autora. Em defesa tempestiva (Mov. 29534118), a Ré 

sustenta a existência do vínculo contratual, e do débito, mas nada versa 

sobre as certidões negativas de débitos que ela mesmo expediu. 

Impugnação apresentada à Mov. 29819301. Pois bem. Da análise dos 

autos, tem-se que a Ré apresentou uma série de documentos em sua 

defesa, mas nenhum que justificasse a negativação, no valor de R$ 22,23 

(vinte e dois reais e vinte e três centavos). Ora, o extrato de negativação 

de Mov. 27693000, emitido em 18/12/2019, demonstra que a negativação 

aqui discutida se refletia à fatura vencida em 09/12/2015. No entanto, a 

Autora comprovou que a própria Ré, lhe deu quitação de todos os débitos 

vencidos no ano 2015. (Mov. 27693001) Aliás, as certidões negativas de 

débitos referem-se aos anos de 2015 à 2018. Não há, dessa feita, clareza 

quanto à negativação ora questionada, sequer comprovante inequívoco, 

por parte da Ré, de que a Autora seria titular de outra unidade 

consumidora. O termo de vistoria de Mov. 29534125, reflete-se à unidade 

consumidora distinta, e sequer conseguiu-se comprovar que trata-se de 

responsabilidade específica da Autora. Dessa feita, entendo que a Ré não 

logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que 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 pela declaração de inexistência do 

débito ora discutido, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três 

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, qual seja, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois reais 

e vinte e três centavos), relativo à matrícula 471061-1, disponibilizado em 

09/12/2015, 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, acima discriminada, caso a Ré não o faça. 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. Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pela Ré, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a negativação 

questionada, tanto que houve a declaração de sua inexistência, e, ainda, o 

termo de quitação elaborado pela própria Ré. (Mov. 27693001) 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 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 débito 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 
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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: Direito do Consumidor. 

Elektro. Negativação indevida. Inscrição do nome da parte autora em 

órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Caberia à ré 

comprovar a legitimidade do débito, ônus do qual se desincumbiu. 

Recorrente que não juntou aos autos documentos que comprovassem a 

origem do débito. Correta a declaração de inexigibilidade do débito. 

Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência 

de documentos hábeis a comprovar que a dívida existisse. Ato ilícito 

caracterizado. A inclusão ou manutenção equivocada do nome da pessoa 

configura o dano moral “in re ipsa”. Indenização arbitrada corretamente, 

conforme aplicação aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. Recurso a que se 

nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo Nóbrega. Recurso 

inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 2019. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de reparação por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. Alegação de 

negativação indevida. Falta de comprovação da existência do débito. Ação 

julgada procedente. Recurso da requerida improvido. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado n. 1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 

2018. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) DIVIDA PAGA 

ANTES DE SUA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM 

DOSADO. (STRANG, Renê José Abrahão. Recurso inominado n. 

1001087-22.2019.8.26.0288. J. em 14 Fev. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Mar. 2020.) 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. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, 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 as demais negativações estão sendo discutidas em juízo. 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, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DO PEDIDO PELA 

CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ , BEM COMO NO 

QUE DIZ RESPEITO À ATUAÇÃO DE SEU PATRONO Por fim, não tendo a 

Ré logrado êxito em comprovar a legitimidade da negativação questionada, 

após ter declarado a quitação de débitos, à Autora, OPINO por indeferir o 

pedido formulado à defesa quanto à condenação da Autora em litigância 

de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido, não 

vislumbro qualquer conduta do patrono da Autora, que pudesse contrariar 

a ética e a boa fé processual, considerando que o advogado age em 

consonância com as informações que lhes são prestadas. A quantidade 

de demanda distribuída, por si só, não é suficiente para questionar a sua 

conduta como profissional. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1.OPINO por 

reconhecer o direito da Autora à prioridade de tramitação, consoante 

garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03 e assegurado pelo artigo 1.048 do 

CPC/15. 2. OPINO por retificar o valor da causa para R$ 10.022,23 (dez mil 

e vinte e dois reais e vinte e três centavos), com determinação à r. 

Secretaria que adote as providências necessárias à retificação junto ao 

sistema PJE. 3. OPINO por afastar a preliminar de conexão, suscitada pela 

Ré, à defesa. 4. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré quanto à 

designação de audiência de instrução, para colheita de suposto 

depoimento pessoal da genitora da Autora. 5. OPINO pela declaração de 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois 

reais e vinte e três centavos). 6. 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. 7. OPINO por determinar que 

a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 22,23 (vinte e 

dois reais e vinte e três centavos), relativo à matrícula nº 471061-1, 

disponibilizado em 09/12/2015, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso a 

Ré não o faça. 9. 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$ 2.000,00 (dois 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 (09/12/2015 – Mov. 27693000), e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto pelo Douto 

Magistrado. 10. Por fim, como a Ré não logrou êxito em demonstrar a 

pertinência do débito propriamente dito, objeto da negativação aqui 

discutida, OPINO por indeferir o pedido pela condenação da Autora em 

litigância de má fé. No mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré no que diz respeito à expedição de ofício à Ordem dos 

Advogados do Brasil, posto que não comprovado, mimimamente, eventual 

desvio ético. 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: 1019953-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1019953-83.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JORGE DOS SANTOS Reclamada: 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 formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral e material perseguidos (R$ 3.000,00 + R$ 936,52 = R$ 3.936,52), o 

valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para a soma de ambos. OPINO, portanto, em fixar o 

valor da causa em R$ 3.936,52 (três mil e novecentos e trinta e seis reais 

e cinquenta e dois centavos). DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO De início, 

observo que o Autor conta, hoje, com 68 anos de idade, sendo idosa, na 

forma da lei 10.741/03, razão pela qual OPINO por reconhecer o seu direito 

à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 

da aludida lei, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares a serem 

enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Anota-se que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que Autor e Ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º 

do CDC. Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a 

vulnerabilidade do Autor, o Douto Magistrado já deferiu a inversão do ônus 

probatório, em seu favor, na oportunidade em que se enfrentou a tutela 

antecipada, o que OPINO por RATIFICAR, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ Trata-se de 

Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pelo Autor em 

desfavor à Ré. Em síntese, o Autor reconhece ser consumidor da Ré, e 

que, em Agosto/2019, teria recebido uma proposta de um novo plano, pela 

Ré, que, por ser mais benéfico, resolveu aderir. No entanto, questiona o 

fato de ter sido cobrado, já na fatura de Outubro/2019, por uma multa de 

quebra de fidelidade. Pleiteia, assim, pela restituição do valor pago, à título 

de multa, com o reconhecimento dos danos morais. À Mov. 27210939, pelo 

Douto Magistrado, foi indeferida a tutela de urgência para compelir a Ré à 

juntar aos autos o áudio da conversa do protocolo nº 20196293567896. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 289148940), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29072498), a Ré nega a existência de cobranças 

indevidas, posto que os clientes estariam vinculados à período mínimo de 

permanência, e, quando há solicitação de cancelamento de forma 

prematura, alteração dos serviços ou descumprimento de serviços, 

deveriam arcar com a multa. Impugnação apresentada à Mov. 29332407, 

na qual reitera os argumentos iniciais. Pois bem. Para que a Ré venha a 

ser responsabilizada civilmente, é imprescindível a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. 

Neste caso, segundo o Autor, somente mudou de plano, em 20/08/2019, 

ante a oferta proposta pela própria Ré. Não há, em momento algum, seja 

na inicial, ou na defesa, documento inequívoco, que demonstre, de forma 

clara, que o Autor havia sido comunicado de eventual incidência de 

suposta multa por quebra de fidelidade. Aliás, observo que a própria 

existência do compromisso de fidelidade, em si, sequer foi comprovada. 

Não há um documento assinado pelo Autor que comprovasse a data início 

e fim da suposta fidelidade, sequer que especificasse os valores que 

poderiam vir a ser cobrados do Autor. Sob esse contexto, o ato ilícito 

perpetrado pela Ré, nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., está 

estampado nestes autos, pois viola toda a dinâmica do direito do 

consumidor, em especial a transparência exigida pelo artigo 4º, e a 

informação adequada e clara, e efetiva prevenção e reparação de danos 

morais e materiais, preconizadas no artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, quando 

a empresa oferta uma mudança de plano, ao consumidor, deve prestar 

todas as informações importantes que a ele estejam atreladas, inclusive 

no que diz respeito à incidência de multa, posto que reflete, diretamente, 

em ônus financeiro que será suportado pelo consumidor. Se, ao contrário, 

nada informa, como, no caso, restou comprovado, a cobrança de eventual 

multa, torna-se, flagrantemente, ilícita. E a Ré não logrou êxito em 

comprovar, sequer minimamente, que teria informado ao consumidor sobre 

eventual multa por quebra de fidelidade. Aliás, ao nosso sentir, a cobrança 

de tal valor representa um ato incompatível com toda a dinâmica do direito 

do consumidor, principalmente com a lealdade contratual. Se a própria Ré 

oferta a mudança do plano, para atrair o consumidor à contratação de 

novos pacotes, como pode, logo em seguida, cobrar multa por quebra de 

fidelidade, sem qualquer informação prévia? Observo que a Ré nada 

trouxe, na defesa, relativo aos diversos protocolos de reclamações 

informados pelo Autor. Atento para o fato de que, ao contrário do 

sustentado pela Ré, os artigos 50 e 58 da Res. 632/14 da Anatel, não 

foram observados na relação com o consumidor. Não houve comprovação 

de informações claras antes da contratação quanto à multa, sequer há 

provas inequívocas de descumprimento de obrigação contratual, pelo 

Autor. 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), está 

devidamente demonstrado, pois, não fosse a Ré cobrar multa por quebra 

de fidelidade, sem fundamento plausível, após uma troca de plano por ela 

própria sugerida, os danos não teriam se concretizado. DA ANÁLISE DOS 

DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), é incontroverso que, em razão da falha 

nas informações prestadas pela Ré, o Autor foi compelido à adimplir por 

uma multa por quebra de fidelidade, cuja idoneidade não foi comprovada 

pela Ré. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria: TELEFONIA 

MÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

OFERTA DE CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – VALORES COBRADOS A 

MAIOR – MULTA FIDELIDADE - CONSUMIDOR QUE AFIRMA NÃO TER SIDO 

INFORMADO DA MULTA – OPERADORA DE TELEFONIA QUE NÃO DISPÕE 

DE PROVA INCONTESTE ACERCA DA CIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA 

ACERCA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECLARAÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, BEM COMO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A 

MAIOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

TEORIA DO TEMPO ÚTIL PERDIDO - COBRANÇAS TIDAS COMO 

ABUSIVAS POR SUA REITERAÇÃO, ALÉM DA OCORRÊNCIA DE 

TRANSTORNOS INCOMUNS E ANORMAIS ADVINDOS DA RECUSA EM 

SOLUCIONAR PROBLEMA DE FÁCIL SOLUÇÃO - SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. (GONÇALVES, Leonardo de Mello. 

Recurso inominado n. 10260003-45.2017.8.26.0562. J. em 31 Ago. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2020.) Ação de obrigação 

de fazer cumulada com pedido de restituição de quantia paga e 

indenização por danos morais. Claro S/A. Cobrança de multa por fidelidade 

em razão de alteração de plano de telefonia móvel fornecido pela mesma 

empresa. Cobrança indevida. Relação de consumo. Falha na prestação do 

serviço. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII). Verossimilhança 

das alegações do autor, as quais foram corroboradas pela prova 

documental. Falta de provas a respeito dos termos da contratação, certo 

que o ônus da prova competia à ré. Aliás, neste aspecto, cumpre 

observar que a recorrente não produziu nenhuma prova sobre as suas 

alegações, devendo arcar com as consequências negativas daí advindas. 

Por falta de impugnação, devida a restituição dos valores pagos sobre o 

período no qual o serviço não foi prestado. Dano moral não reconhecido. 

Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos nos termos do 

art. 46 da Lei 9.099/95. Recurso improvido. (SANTOS, Regiane dos. 

Recurso inominado n. 1013930-23.2018.8.26.0007. J. em 26 Fev. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2020.) Recurso Inominado. 

Prestação de serviços telefônicos. Multa por descumprimento de prazo de 

permanência. Inexigibilidade. Falta de comprovação de pacto de 

fidelização. Sentença mantida. Recurso não provido. (MARZAGÃO, 

Juliana Amato. Recurso inominado n. 0005466-63.2019.8.26.0016. J. em 

05 Mar. 2020. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2020.) Dessa 
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feita, OPINO por reconhecer o dano material, sofrido pelo Autor, de 

responsabilidade da Ré, na proporção de R$ 468,26 (quatrocentos e 

sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Considerando que este 

caso não se trata de engano justificável, OPINO por condenar a Ré à 

restituir ao Autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, o 

valor de R$ 936,52 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (28/01/2020 – Mov. 29195470), e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (26/10/2019 – 

Mov. 27094825). Quanto aos danos morais, tem-se que em harmonia aos 

artigos 5º, V e X da Constituição Federal, excepcionalmente neste caso, 

não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo do fato de ser 

surpreendido com cobrança indevida de multa por suposta quebra de 

fidelidade, sem qualquer fundamento. Isso causa uma flagrante sensação 

de impotência e insegurança financeira. Esse comportamento, aliado à 

ausência de informações claras e precisas sobre os fatos, causou danos 

ao Autor, que superam a esfera do mero desconforto, razão pela qual 

OPINO por considerar como dano moral in re ipsa. Em casos semelhantes, 

já decidiu a jurisprudência pátria: CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Inserção por multa decorrente de quebra fidelização. Infração 

não demonstrada. Anotação abusiva e demonstrada através de prova 

documental. Dano moral. Ocorrência. Indenização fixada em valor 

razoável. Sentença mantida. (DINIZ, Fernando Eduardo Diegues. Recurso 

inominado n. 1012294-67.2018.8.26.0477. J. em 06 Mar. 2020. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2020.) RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 

Mudança de plano de telefonia celular que não induz quebra de fidelidade. 

Ausência de impugnação específica na contestação aos fatos deduzidos 

na inicial. Sentença de parcial procedência do pedido que declarou 

inexigíveis cobrança de multa por quebra de fidelidade, bem como por 

aquisição de aparelhos no plano anterior, condenando ainda o recorrente 

a pagar indenização a título de danos morais. Dano moral configurado. 

Teoria do desvio produtivo do consumidor. Valor indenizatório que não 

comporta redução. SENTENÇA DE PARCIAL DA PROCEDÊNCIA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(COCHITO, Luciana Cassiano Zamperlini. Recurso inominado n. 

1022537-64.2018.8.26.0576. J. em 27 Mar. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2020.) E, provada a ofensa, o dano 

moral e o nexo causal que os une, sua reparação é impositiva, pois a 

cobrança de multa sem fundamentos, causa-lhe desgastes e 

inseguranças que fogem da esfera do mero dissabor. Definida a 

responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da indenização pelo dano moral 

sofrido pelo Autor. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível 

conjugar alguns critérios, como a situação econômica do lesado, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias 

que envolvem o caso, e o comportamento da Ré para tentar mitigar os 

danos. Nesse sentido, e limitada ao pedido formulado pelo Autor, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório em R$1.000,00 (um mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade 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, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, 

após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes: 1. OPINO por 

deferir o trâmite processual, sob a égide da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 2. OPINO por reconhecer a prioridade do 

trâmite processual, consoante garantido pelo artigo 71 da aludida lei, bem 

como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15. 3. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 3.936,52 (três mil e novecentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 4. 

NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e ratificar a inversão do 

ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

5. No que tange aos danos materiais, OPINO por condenar a Ré à restituir 

ao Autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, o valor de R$ 

936,52 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Sob 

os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (28/01/2020 – Mov. 29195470), e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento (26/10/2019 – Mov. 27094825). 6. No 

que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade 

in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 

1.000,00 (um 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 (26/10/2019 – Mov. 

27195470), e a correção monetária a partir da homologação da presente 

pelo Douto Magistrado. 7. Por fim, considerando as peculiaridades da 

presente demanda, OPINO por tornar definitiva a decisão de Mov. 

27210939, que indeferiu os pedidos pela condenação da Ré à 

apresentação das gravações de atendimentos, posto que dispensáveis à 

formação do convencimento motivado. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para análise 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 pela Juíza Leiga, 

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: 1016380-37.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: GILBERTO SILVA BRASIL Polo Passivo: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

17.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

34,99). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 17.034,99 

(dezessete mil e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). DO 

MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem 

enfrentadas. NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais dos 

autos são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega o Autor ter sido 

surpreendido com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que 

seria indevido, posto que nega a existência de vínculo contratual com o 

Réu. Sendo assim, o Autor veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, 

justamente para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, 

e obter o reconhecimento dos danos morais, com a baixa da negativação. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 
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dos artigos 2º e 3º 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 do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. Deve-se deixar claro que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br . Acesso em 10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Ressalto que, à inicial, o Autor nega 

a existência de vínculo contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28194607), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28125215), a Ré, 

alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a 

devida assinatura do Autor, idêntica à aposta na documentação 

apresentada à inicial (Mov. 28125234). Apresenta, ainda, a compra 

realizada pelo Autor, mediante parcelamento, cujo valor da parcela 

coincide com o valor negativado, de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e 

noventa e nove centavos). Consequentemente, cumpriu o ônus probatório 

do artigo 373, II do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, 

o Autor quedou-se inerte, embora ciente do prazo e importância do aludido 

comportamento. (Mov. 28194607) Entendo que, apesar dos argumentos 

sustentados pelo Autor, é incontroversa existência do vínculo contratual, 

bem como do débito que subsidiou a negativação. Pois bem. Para que o 

Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, 

tem-se que apesar da inclusão dos dados do Autor, nos órgãos de 

proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um 

exercício regular de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, 

ausente um dos requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há 

que se falar em indenização, posto que restou comprovada a existência 

da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor contratou os 

serviços do Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando o 

Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br . Acesso em 04 Out. 2017.) DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DESCABIDA 

DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restou comprovada a existência 

de relação jurídica entre as partes e a dívida contraída pelo autor em 

virtude de compra parcialmente paga. Ônus do autor de comprovar o 

pagamento integral. 2 – Negativação do nome do devedor decorreu de 

exercício regular do direito do réu. 3 – Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais na monta de 20% do valor atualizado da causa, 

com as ressalvas do disposto no § 3º do art. 98 do CPC. (TOLEDO, Fábio 

Henrique Prado de. Recurso inominado n. 1000782-12.2018.8.26.0114. J. 

em 15 Out. 2019. Disp. em www.tjmt.jus.br . Acesso em 24 Fev. 2020.) 

Por essas razões, não há que se falar em declaração de inexistência de 

relação jurídica, muito menos indenização por danos morais, razão pela 

qual OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor 

nesse sentido. E, ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”, razão pela qual essa 

responsabilidade não pode ser atribuída ao Réu. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já 

que o Autor tenta indicar a inexistência de vínculo e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a gratuidade do trâmite 

processual perante os juizados especiais, o reconhecimento da litigância 

de má fé permite a condenação da vencida em custas e honorários, 

consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pelo Réu, no 

sentido do reconhecimento do débito, OPINO pelo seu acolhimento parcial, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido 

contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, objeto da 

negativação, no montante de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e 

nove centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 17.034,99 (dezessete mil e trinta e quatro reais e noventa 

e nove centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus probatório em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 3. Comprovada a existência do vínculo contratual, bem como a 

legitimidade da negativação, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de relação 

jurídica, e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do AUTOR por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, 

consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. 6. OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR o Autor a 

pagar à Ré o valor de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação (17/12/2019 – Mov. 28039230), e corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do vencimento do débito (20/06/2015 – Mov. 26020971), com 

fulcro no art. 31 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: 1016324-04.2019.8.11.0001
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VALQUIRIA MARCIANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016324-04.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VALQUIRIA MARCIANA DUARTE Polo Passivo: TRICARD 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 formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DO MÉRITO Sem 

preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, verifico que o feito se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 
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outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas 

essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, 

alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação de seu nome, 

à pedido do Réu, no valor de R$ 141,91 (cento e quarenta e um reais e 

noventa e um centavos), o que seria indevido, posto que nega a 

existência de vínculo contratual com o Réu. Sendo assim, a Autora veio à 

Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para declarar de 

inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos danos morais, com a 

baixa da negativação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º 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 o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se deixar 

claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e o 

Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28180246), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

28148535), o Réu alega inexistência dos danos morais, bem como pontua 

a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo 

de adesão, com a devida assinatura da Autora, idêntica à aposta na 

documentação apresentada à inicial (Mov. 28147382), e uma série de 

extratos, inclusive representativo do valor negativado (Mov. 28147386, p. 

02). Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Importa consignar que a Autora não apresentou impugnação, 

mesmo ciente do prazo e importância da aludida manifestação (Mov. 

28180246). Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da 

documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da inclusão 

dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Réu, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Assim, entendo que, apesar dos 

argumentos sustentados pela Autora, é incontroversa existência do 

vínculo contratual, bem como do débito que subsidiou a negativação, pois 

o Réu apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem 

o direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos indenização 

por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os 

pedidos formulados pela Autora nesse sentido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já 

que a Autora tenta indicar a inexistência de vínculo e débito devidamente 

comprovados nos presentes autos, tornando-se a condenação em 

litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 

do CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a gratuidade do trâmite 

processual perante os juizados especiais, o reconhecimento da litigância 

de má fé permite a condenação do vencido em custas e honorários, 

consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Isso posto, após a análise dos 

fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, 

sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovada a 

existência do vínculo contratual, bem como a legitimidade da negativação, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência do débito, baixa da negativação e indenização 

por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 3. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor da causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. 4. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas 

processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. 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: 1018740-42.2019.811.0001 Polo 

Ativo: CLAUDIA CRISTINA MORAES MODESTO Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A - BRADESCARD 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 formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO De início, 

observo que, apesar da ação ter sido distribuída em desfavor do Banco 

Bradesco S.A., a negativação propriamente dita, ora questionada, foi 

lançada à pedido de Banco Bradescard, o qual, inclusive, apresentou a 

contestação de Mov. 28711763, justamente solicitando a retificação do 

polo passivo. Dessa feita, OPINO por deferir o aludido pedido, para 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias para a 

retificação do polo passivo, para constar Banco Bradesco Cartões S/A 

(BRADESCARD), no lugar de Banco Bradesco S.A. DA PERÍCIA 

SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO À impugnação (Mov. 29027139), a Autora 

suscita suposta necessidade de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado à defesa, o que afastaria a competência do juizado especial 

para o deslinde da presente. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. TESES CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri. Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. 
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J. em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) 

Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DA ANÁLISE DO MÉRITO – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superadas essas nuances, verifico que o feito se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas 

essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, 

alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação de seu nome, 

à pedido do Réu, no valor de R$ 522,08 (quinhentos e vinte e dois reais e 

oito centavos), o que seria indevido, posto que nega a existência de 

vínculo contratual com o Réu. Sendo assim, a Autora veio à Juízo 

pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para declarar a inexistência do 

débito, e obter o reconhecimento dos danos morais, com a baixa da 

negativação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º 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, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que o Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade 

da negativação. Deve-se deixar claro que “a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima 

dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Reclamação de Indenização por Danos Morais c/c Declaração de 

Inexistência de Débito, proposta pela Autora, em desfavor ao Réu, na qual 

questiona a negativação supostamente indevida, no valor de R$ 522,08 

(quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos). Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28655808), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

28711763), o Réu sustenta que a negativação faria parte do exercício 

regular de direito, e pleiteia pela condenação da Autora em litigância de má 

fé. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Analisando os autos verifico que 

o Réu, em defesa tempestiva (Mov. 28711763), pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a 

devida assinatura da Autora, idêntica à aposta na documentação 

apresentada à inicial (Mov. 28711765), e uma série de faturas em nome da 

Autora, inclusive no valor negativado (Mov. 28711764, p. 17). 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Importante consignar que após a contestação, a Autora pleiteou pela 

realização de perícia grafotécnica, o que já foi indeferida anteriormente. 

Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da 

documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da negativação 

dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, ser fato 

incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Réu, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. 

DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE 

FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, 

baixa da negativação, muito menos indenização por danos morais, razão 

pela qual OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados pela 

Autora nesse sentido. E, ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, 

“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, razão pela qual 

essa responsabilidade não pode ser atribuída ao Réu. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência de vínculo devidamente 

comprovado nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do 

CPC/15. Ressalta-se que, não obstante a gratuidade do trâmite processual 

perante os juizados especiais, o reconhecimento da litigância de má fé 

permite a condenação do vencido em custas e honorários, consoante 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela 

ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO 

por indeferir o pedido de perícia grafotécnica, formulado pela Autora, à 

impugnação. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

e deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. Comprovada a existência do vínculo contratual, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 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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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1022275-76.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANGÉLICA MARIA DE ALVARENGA Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 
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130,24). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.130,24 (dez 

mil e cento e trinta reais e vinte e quatro centavos). DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 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 do Réu. 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. OPINO, assim, por afastar a 

preliminar de ausência de interesse de agir. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA O 

Réu questiona a idoneidade do extrato de negativação e do comprovante 

de endereço, e pleiteia pelo reconhecimento da inépcia da inicial. O artigo 

330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando 

for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade de provas do 

alegado na inicial não está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do 

mérito da contenda, mas não sua extinção precoce. Ademais, o extrato de 

negativação foi expedido pela “SCPC”, e o Réu não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar. Da mesma forma, o comprovante de endereço de Mov. 

27721996, está em nome do esposo da Autora. DA PERÍCIA À defesa e à 

impugnação, as partes suscitam suposta necessidade de perícia 

grafotécnica no contrato apresentado à defesa, o que afastaria a 

competência do juizado especial para o deslinde da presente. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. TESES CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri. Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. 

J. em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) 

Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º 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 o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se deixar 

claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Superadas essas 

nuances, verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 130,24 (cento e trinta reais e vinte e quatro centavos), o que 

seria indevido, posto que nega a existência de vínculo contratual com o 

Réu. Sendo assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, 

justamente para declarar a inexistência do débito, e obter o 

reconhecimento dos danos morais, com a baixa da negativação. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29406481), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29707085), o Réu alega inexistência dos danos morais, 

bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo 

aos autos o contrato de adesão, com a devida assinatura da Autora, 

idêntica à aposta na documentação apresentada à inicial (Mov. 29707087). 

Apresentou, ainda, extratos financeiros, nos quais não constam o valor 

negativado. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II 

do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, a Autora 

pleiteou pela realização de perícia grafotécnica, o que já foi indeferida 

anteriormente. Entendo que, apesar dos argumentos sustentados pela 

Autora, é incontroversa existência do vínculo contratual. Pois bem. Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada 

aos autos, tem-se que apesar da inclusão dos dados da Autora, nos 

órgãos de proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente 

representa um exercício regular de direito por parte do Réu, e não 

configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil 

(Ato ilícito), não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a Autora contratou os serviços do Réu, sendo a negativação devida, 

principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor 

negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que 

tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos indenização 

por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os 

pedidos formulados pela Autora nesse sentido. E, ressalta-se que, 

conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade não pode ser atribuída 

ao Réu. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor da 

causa em R$ 10.130,24 (dez mil e cento e trinta reais e vinte e quatro 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por 

afastar as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da 

inicial, suscitadas pelo Réu, à defesa. 3. OPINO por indeferir os pedidos de 

perícia grafotécnica, suscitados pelas partes. 4. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. Comprovada a 

existência do vínculo contratual, bem como a legitimidade da negativação, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, tornar definitivas as cobranças, 

baixa da negativação e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 

54 e 55 da lei n. 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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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018417-37.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ALEX MOREIRA ROSA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A - BRADESCARD 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

19.960,00), e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar (R$ 

876,60). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 20.836,60 

(vinte mil e oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). DA 

ANÁLISE DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares 

a serem enfrentadas. NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

a formação do convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a 

própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais dos 

autos são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega o Autor ter sido 

surpreendido com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 876,60 (oitocentos e setenta e seis reais e sessenta 

centavos), o que seria indevido, posto que nega a existência de vínculo 

contratual com o Réu. Sendo assim, o Autor veio à Juízo pleiteando a 

tutela jurisdicional, justamente para anular eventual negócio jurídico entre 

as partes, declarar a inexigibilidade da dívida, e obter o reconhecimento 

dos danos morais, com a baixa da negativação. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º 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 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. 

Deve-se deixar claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 

71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo 

Autor, em desfavor ao Réu, na qual questiona a negativação 

supostamente indevida, no valor de R$ 876,60 (oitocentos e setenta e seis 

reais e sessenta centavos). Oportunizada a conciliação (Mov. 28606592), 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28719327), o Réu sustenta que a 

negativação faria parte do exercício regular de direito, e pleiteia pela 

condenação do Autor em litigância de má fé. Impugnação não 

apresentada, embora o Autor tivesse ciência do prazo e da importância de 

tal manifestação. O ponto controvertido da contenda encontra fundamento 

num suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua 

vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os 

danos pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Analisando os autos verifico 

que o Réu, em defesa tempestiva (Mov. 28719327), pontua a legitimidade 

da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, 

com a devida assinatura do Autor, idêntica à aposta na documentação 

apresentada à inicial, e uma série de faturas em nome do Autor, inclusive 

no valor negativado (Mov. 28719331, p. 18). Consequentemente, cumpriu 

o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que o Réu 

seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, 

tem-se que apesar da negativação dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um 

exercício regular de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, 

ausente um dos requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há 

que se falar em indenização, posto que restou comprovada a existência 

da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor contratou os 

serviços do Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando o 

Autor não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em anulação de negócio jurídico, declaração de inexigibilidade da 

dívida, baixa da negativação, muito menos indenização por danos morais, 

razão pela qual OPINO por julgar improcedentes os pedidos formulados 

pelo Autor nesse sentido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, 

por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar 

a inexistência de vínculo devidamente comprovado nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária, 

consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ressalta-se que, não 

obstante a gratuidade do trâmite processual perante os juizados 

especiais, o reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação 

do vencido em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO em fixar o valor da 

causa em R$ 20.836,60 (vinte mil e oitocentos e trinta e seis reais e 

sessenta centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. 2. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus probatório em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 3. Comprovada a existência do vínculo contratual, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexigibilidade da dívida, baixa da negativação e indenização por danos 

morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO 

pela CONDENAÇÃO do AUTOR por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor da causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 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
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1022400-44.2019.8.11.0001 Polo Ativo: 

KAMILA TOMAZ DE AQUINO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Logo, 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 manifestou-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo “Check ok”, e que 

a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão 

pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DA 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

Observo que a Ré questiona a idoneidade do comprovante de endereço 

apresentado pela autora, o qual não estaria em seu nome. No entanto, 

observo que o comprovante de Mov. 27737021, está em nome da genitora 

da Autora, e a Ré não logrou êxito em desconstituí-la, razão pela qual 

OPINO por aceita-lo para todos os fins processuais. DO PLEITO PELA 

INÉPCIA DA A INICIAL A Ré pleiteia que a inicial seja declarada inepta, em 

tese pela Autora não ter demonstrado que não houve relação contratual. 

Tal alegação subverte toda a sistemática da inversão do ônus probatório 

pertinente à relação de consumo. Ora, se a Autora afirma que não tem 

relação contratual com a Ré, dele não pode se exigir a produção de prova 

negativa. É a Ré que tem que comprovar, de maneira efetiva, a existência 

de vínculo contratual, mediante controle de seus contratos. E assim tem 

decidido a jurisprudência pátria: Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c indenização por danos morais. Negativação indevida do nome 

da autora por débito relativo a contrato de fornecimento de energia elétrica 

alegadamente não firmado por ela. Ausência de prova de que a autora 

tenha firmado o contrato de prestação de serviços de energia elétrica 

junto à concessionária ré e, via de consequência, dado origem aos débitos 

objeto das restrições noticiadas. Ré que não se desincumbiu do seu ônus 

probatório. Artigo 373, II, do CPC. Dano moral configurado. Dano "in re 

ipsa". Indenização devida. Valor fixado que se afigura razoável e não 

comporta redução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (HEINRICH, 

Angela Martinez. Recurso inominado n. 0004223-70.2019.8.26.0344. J. em 

05 Dez. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br . Acesso em 12 Mar. 2020.) 

Ademais, não há que se falar em inépcia. O artigo 330, I do CPC/15 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. O frágil fundamento suscitado pela Ré não está ali 

elencado, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. DO 

MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas essas nuances, NO 

MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que os fatos aqui discutidos 

seriam facilmente comprovados com prova documental. OPINO, assim, por 

indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à audiência de 

instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I 

do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA 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 com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega a Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela Ré, em 

razão dos débitos nos valores de R$ 140,36 (cento e quarenta reais e 

trinta e seis centavos), R$ 163,67 (cento e sessenta e três reais e 

sessenta e sete centavos) e R$ 149,88 (cento e quarenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), relativos ao contratos nº 0001484988201702, 

0001484988201703 e 0001484988201705, lançado em 11/03/2017, 

11/04/2017 e 11/06/2017. No entanto, a Autora nega a existência de 

vínculo contratual entre as partes, que justificasse a aludida cobrança, 

requerendo, consequentemente, a inexigibilidade da cobrança, bem como 

a condenação pelos danos morais sofridos. Propiciada a conciliação às 

partes, ambas compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir 

com a demanda (Mov. 29411343). A Ré, por sua vez, na contestação 

colacionada à movimentação nº 29652825, insiste em mencionar que os 

débitos são legítimos, vinculados à Unidade Consumidora n. 6/1484988-9, 

apontando a existência de eventuais consumos. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos verifico que 

a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

Autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo, que 

justificasse as restrições, mas, apenas telas sistêmicas, as quais “são 

documentos unilaterais e 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 10 Jun. 2017.) As negativações dos dados da Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, ao passo 

que o cerne da questão consiste em verificar se tal inclusão foi indevida, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. Impugnação 

apresentada à Mov. 29720338. Pois bem, vê-se que à defesa, a Ré juntou 

documentos unilaterais, mas nenhum documento capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. Isso porque a Ré nada apresentou 

para comprovar que a Autora, especificamente, teria o vínculo contratual 

propriamente dito, ou responsabilidade pela unidade consumidora. Juntou 

ficha cadastral da Unidade Consumidora, e histórico de contas, mas não 

apresentou sequer o contrato ou outro documento assinado pela Autora 

que legitimasse a cobrança, deixando de cumprir com seu ônus de 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Logo, os fatos 

alegados em sua defesa não são impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da Autora. E os apontamentos dos dados da Autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débitos indevidos, constitui falha na prestação 

o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência recente: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

DOCUMENTOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS 

COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO 

DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor nega ter mantido relação jurídica com a 

ré. Desconhece o débito que deu origem à negativação. Contratação que 

cabia à ré comprovar, bem demonstrar a origem do débito que motivou a 

inscrição. Nenhum documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos 

na inicial. Não há prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, 

ônus que tocava á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida 

configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, 

ante a ausência de inscrição legítima anterior. RECURSO PROVIDO. 

(DREHER, Glaucia Dipp. Recurso Cível nº 71005928106. J. em 01 Abr. 

2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 15 Abr. 2017.) RECURSO 

INOMINADO. Inexigibilidade de débito. Dano moral. Cobrança indevida. 

Serviço não contratado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inversão 

do ônus da prova. Ausência de documentos demonstrando a efetiva 

contratação dos serviços pela consumidora. Inscrição indevida. Dano in re 

ipsa. Indenização devida. Manutenção do quantum fixado na sentença. 

Precedentes. Negado provimento aos recursos interpostos pela autora e 

pela ré. (ALVES, Ricardo Truite. Recurso inominado n. 

1003844-24.2018.8.26.0320. J. em 24 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou o 

contrato junto à ré e que originou as cobranças e a negativação. Relação 

jurídica controversa pela alegação da recorrida de que não contratou a 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se 

a alegar genericamente que o serviço foi solicitado pelo requerente, 

apresentando na contestação relatórios constantes de telas sistêmicas. 

Provas produzidas unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização 

fixada em montante proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil 

Reais) e que se mostra adequada ao caso concreto pela indevida 

negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Ausência de conjunto probatório a 

justificar a modificação da decisão recorrida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, Daniella Carla Russo Greco de. 
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Recurso inominado n. 0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2019.) 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. Comportamento que, por si só, fere a própria 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 as 

cobranças e as negativações aqui discutidas. 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. 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 esboçada na peça inicial, vez que 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.). Isso porque, não fossem 

as negativações indevidas, os danos não teriam se concretizado. 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 declarar a inexistência da relação 

jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade da cobrança dos 

débitos ora discutidos, nos valores de R$ 140,36 (cento e quarenta reais e 

trinta e seis centavos), R$ 163,67 (cento e sessenta e três reais e 

sessenta e sete centavos) e R$ 149,88 (cento e quarenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), relativos aos contratos nº 0001484988201702, 

0001484988201703 e 0001484988201705, lançados em 11/03/2017, 

11/04/2017 e 11/06/2017. 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 é fixa e 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 aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, 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 das negativações aqui 

discutidas, acima detalhadas, caso a Ré não o faça. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

uma vez comprovado que a inclusão das negativações foi indevida, 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino 

que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. 

Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão de 

proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor 

indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade – R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos 

morais julgada procedente. Ausência de válida e regular contratação pela 

autora dos serviços de energia elétrica oferecidos pela ré, ônus que 

competia a esta comprovar (CPC, art. 373, II). Telas de computador 

juntadas em contestação que não se prestam a comprovar a solicitação e 

uso dos serviços em questão pela autora. Declaração de inexigibilidade do 

débito que se impõe. Negativações indevida. Dano moral inerente ao 

próprio evento, prescindindo-se de comprovação. Montante da 

condenação fixado com moderação e prudência, em consonância com os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido. (ALVES, 

Alexandre Batista. Recurso inominado n. 1050875-24.2018.8.26.0002. J. 

em 26 Jun. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Set. 2019.) E, 

nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do 

nome da Autora às negativações indevidas, e o nexo causal necessário, 

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.), está fartamente 

demonstrado, pois, não fossem as negativações indevidas, os danos não 

teriam se concretizado. Ora, o apontamento dos dados da Autora, nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débitos cuja idoneidade a Ré não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge 

sua intimidade, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e 

passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que a 

mesma é inadimplente com suas obrigações. No que tange ao quantum 

indenizatório, 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. Enaltece-se a boa fé da Autora, em distribuir uma única 

demanda para discutir três negativações indevidas. Observo, inclusive, 

que, neste caso, não há que se falar em incidência da súmula 385 do STJ, 

posto que não há negativação anterior que assim exija. A existência de 

negativação posterior pode influenciar na quantificação do dano, mas não 

em seu afastamento. Considerando esses elementos, OPINO por fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Autora, refletindo no 

patrimônio da ofensora de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DOS 

PEDIDOS PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, E PEDIDO 

CONTRAPOSTO Não tendo a Ré demonstrado a idoneidade do vínculo 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa (Mov. 29652825), bem como pela condenação da Autora em 

litigância de má fé, posto que ausentes as condutas específicas dos 

artigos 79 e 80 do CPC/15 Pelo exposto e fundamentado, e após analisar 

os argumentos de ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer como 

legítimos os comprovantes de negativação e de endereço apresentados 

pelo Autor à inicial. 2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência 

territorial, e de inépcia da inicial, suscitadas pela Ré, à defesa. 3. NO 

MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por 

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a 

inexigibilidade da cobrança dos débitos ora discutidos, nos valores de R$ 

140,36 (cento e quarenta reais e trinta e seis centavos), R$ 163,67 (cento 

e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) e R$ 149,88 (cento e 

quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), relativos aos contratos 

nº 0001484988201702, 0001484988201703 e 0001484988201705, 

lançados em 11/03/2017, 11/04/2017 e 11/06/2017. 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 é fixa e 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 aos débitos aqui discutidos, acima 

discriminados, 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 das 

negativações aqui discutidas, acima detalhadas, caso a Ré não o faça. 8. 

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de 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 (11/03/2017 – Mov. 27737022) e a 
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correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo 

Douto Magistrado. 9. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência 

do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, 

bem como o pedido de condenação da Autora em litigância de má fé. 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: 1022263-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DE SOUZA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1022263-62.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VALDEVINO DE SOUZA PEREIRA LEITE Polo Passivo: FIDC 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Não obstante a irresignação do Réu, 

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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral 

perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, 

§3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, 

à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares específicas. Da 

análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, como o próprio comparecimento pessoal 

do Autor, considerando que os fatos aqui discutidos são facilmente 

demonstrados com prova documental, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 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 dos artigos 2º e 3º 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. Deve-se deixar claro que a jurisprudência é uníssona no sentido 

de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor 

suscita suposta negativação indevida, no valor de R$ 2.671,89 (dois mil e 

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), de origem do 

Réu, que seria desconhecida pelo mesmo. O Autor traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. Oportunizada a conciliação (Mov. 29404016), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram à prosseguir com a 

demanda. O Réu, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem 

como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos 

autos o contrato originário firmado entre Autor e a Via Varejo S/A, que foi 

objeto de cessão. Logo, o Réu demonstrou o vínculo contratual que o 

legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Autor não apresentou impugnação, embora ciente 

do prazo e importância. Pois bem. Da análise dos fatos, entendo que a 

negativação dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, é 

fato incontroverso nos autos, mas, representa, tão somente, um exercício 

regular de direito por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante 

esclarece o artigo 188, I do Código Civil. Dessa forma restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor está 

em débito com o Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando 

o Autor não demonstrou o pagamento. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor. E é nesse sentido 

que tem decidido a turma recursal de nosso estado: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO 

DEMONSTRADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM O CREDOR 

ORIGINAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. Relatou a autora ter sido inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que desconhecia junto à empresa ré, com 

quem nunca contratou. Requereu a desconstituição do débito no valor de 

R$1.345,51. A ré, por sua vez, alegou ter realizado contrato de cessão de 

crédito com o antigo credor do demandante, Caixa Econômica Federal, 

sendo que a inscrição teve origem em débitos bancários da autora com a 

instituição bancária. Na notificação prévia acostada, remetida pelo órgão 

cadastral, há expressa menção de que a dívida era objeto de cessão. 

Portanto, lícita se mostra a inscrição em órgão de registro de devedores. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Claudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006064166. J. em 26 Out. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 05 Out. 2017.) Assim, esclarecida a origem do débito, a 

improcedência é medida que se impõe. Isso posto, após a análise dos 

fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e 

novecentos e vinte reais), com determinação à r. Secretaria para 

retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por indeferir a impugnação do 

Réu quanto à justiça gratuita. 3. NO MÉRITO, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL dos pedidos formulados na inicial, quanto à anulação de negócio 

jurídico, inexigibilidade da dívida, baixa da negativação e indenização por 

danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para análise do projeto de 

sentença 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020385-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE (EXECUTADO)

VANDERLEIA FAVARETTO TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020385-05.2019.8.11.0001 

Exequente: CONDOMÍNIO DO GARDEN 3 AMÉRICAS Executado: JOÃO 
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MARCELO DE SOUSA TRINDADE Executada: VANDERLEIA FAVARETTO 

TRINDADE PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial por Quantia Certa, proposta pelo Exequente, em 

desfavor dos Executados. Pela Douta Magistrada, à 27519742, foi 

determinada a citação dos Executados para efetuarem o pagamento da 

condenação, em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Apesar dos Avisos 

de Recebimento terem regressado ao juízo, com a informação de 

correspondência recusada (Mov. 28581365 e 28581379), o Exequente 

peticionou, à Mov. 29196640, que as partes se compuseram, 

amigavelmente, visando o encerramento do litigio. À Mov. 29197642, 

juntou-se um termo de confissão de dívida, firmado pela Executada, Sra. 

Vanderleia, e assinado, digitalmente, pelo patrono do condomínio, o qual 

detém plenos poderes para conciliar, consoante procuração de Mov. 

27272511. Observo que o termo, dentre outros, alcança o objeto da 

presente demanda, qual seja, taxas de Fevereiro/2019 à Dezembro/2019. 

Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o magistrado 

de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar 

apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio 

jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada pelas 

partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 29197642, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. 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: 1021777-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1021777-77.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ARIANE DUARTE DE MORAES 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 

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 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$ 291,96 (duzentos e noventa e um reais e 

noventa e seis centavos), bem como reconhecer os danos morais 

sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 29344021), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 29627963), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito, e pleiteia a condenação da Autora 

em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Impugnação 

apresentada à Mov. 29762662. 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 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, que sequer especificam o nome da Autora. (Mov. 29627967 e 

29627966) Da mesma forma, a única fatura apresentada à defesa não 

representa o débito negativado. (Mov. 29627965) 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 
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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 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 291,96 

(duzentos e noventa e um reais e noventa 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 (R$ 291,96 – lançado em 06/08/2019 – contrato nº 

0262617813), 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, acima discriminada, mediante SERASA JUD 

(Mov. 27648619, p.06), 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. Ressalta-se que a Ré não pode fundar seu ato ilícito no suposto 

crescimento desproporcional de demandas semelhantes. Aliás, ao meu 

sentir, tal fato só corrobora com a reiterada falha na prestação de serviço, 

posto que, se a Ré acautelasse em averiguar a idoneidade das 

negativações, antes de lança-las, não haveria necessidade das 

demandas, as quais, inclusive, representam, tão somente, o pleno 

exercício do direito constitucional ao livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV. 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, havendo negativação posterior. 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, o que entendo pertinente arbitrar 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 no que diz 

respeito ao interesse de agir. 2. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA TOTAL 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. 3. OPINO por declarar a 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 291,96 (duzentos e 

noventa e um reais e noventa e seis centavos). 4. 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. 5. OPINO por 
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determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 291,96 – lançado em 

06/08/2019 – contrato nº 0262617813), no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, mediante SERASA JUD (Mov. 27648619, p.06), caso a Ré 

não o faça. 7. 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 (06/08/2019 – Mov. 27648619, p. 06) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo Douto 

Magistrado. 8. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, 

com a comprovação inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, 

sequer com a respectiva fatura, OPINO por indeferir o pedido formulado à 

defesa, pela condenação da Autora em litigância de má fé e ato atentatório 

à dignidade da justiça, por entender ausentes os requisitos dos artigos 79 

e 80 do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza 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: 1022377-98.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: APARECIDO SCARPARO LOPES 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 VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da 

causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma dos valores almejados à título de danos 

morais (R$ 10.000,00), e os valores cuja inexistência o Autor almeja 

declarar (R$ 80,13 + R$ 115,11). OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 10.195,24 (dez mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e 

quatro centavos). DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO Antes de adentrar 

ao mérito, tem-se que a Ré questiona, em sua defesa (Mov. 29678946), a 

idoneidade do comprovante de endereço apresentado pelo Autor à inicial, 

o qual alega não ser recente. Ao contrário do suscitado pela Ré, observo 

que o comprovante apresentado à Mov. 27734067, é recente, pois 

trata-se de um extrato cujo vencimento se deu em 02/12/2019, no mesmo 

mês da distribuição da demanda, e está em nome do próprio Autor. 

Ademais, a Ré não apresentou qualquer contraprova hábil à 

desconstituí-lo, razão pela qual OPINO por aceita-lo para todos os fins de 

direito, em especial observando a primazia da decisão de mérito e a boa fé 

processual, preconizadas nos artigos 4º e 5º do CPC/15. DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO E, também sem fundamento, a Ré 

assevera, de maneira genérica, que o Autor não teria apresentado a 

consulta de negativação. No entanto, o documento está acostado à Mov. 

27734066, e foi expedido pelo SPC Brasil, sendo, portanto, hábil para os 

fins a que se destina. Observo, ainda, 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 A Ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, 

por entender que não havia demonstração de pretensão resistida, haja 

vista que a Autora não teria tentado solucionar os fatos 

administrativamente, antes de ingressar com a demanda. 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 o Autor 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 o Autor 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 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 pelo Autor, 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 o Autor declarar a 

inexistência das dívidas que culminaram na inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, nos valores de R$ 80,13 

(oitenta reais e treze centavos) e R$ 115,11 (cento e quinze reais e onze 

centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. Consigna-se 

que o Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29409716), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29678946), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e pleiteia pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação apresentada à Mov. 29871055. 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 do Autor, 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 supostos débitos, cuja origem o Autor 

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 o Autor 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 o autor 

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 

o Autor era possuidor de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pelo 

Autor. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela 

Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes 
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na relação com o consumidor, 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 do autor, nem legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. 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 do 

consumidor 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 do Autor, 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 do Autor, 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 ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO declarar 

a inexistência das dívidas ora discutidas, nos valores de R$ 80,13 (oitenta 

reais e treze centavos) e R$ 115,11 (cento e quinze reais e onze 

centavos), lançadas em 11/05/2018 e 24/09/2018, relativas aos contratos 

nº 0200329549 e 0331048532, respectivamente. 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 aos débitos aqui discutidos, 

acima discriminados, 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 das negativações aqui discutidas, nos valores de R$ 80,13 

(oitenta reais e treze centavos) e R$ 115,11 (cento e quinze reais e onze 

centavos), lançadas em 11/05/2018 e 24/09/2018, relativas aos contratos 

nº 0200329549 e 0331048532, 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 do Autor 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 ao Autor, 

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 as negativações indevidas que se paira sob o nome do 

Autor, 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. Deve-se ressaltar a 

boa fé do Autor ao distribuir uma única demanda para discutir duas 

negativações oriundas da mesma pessoa jurídica. 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, o que entendo pertinente arbitrar 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 em fixar o valor da causa em R$ 10.195,24 

(dez mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), com 

determinação à r. Secretaria para que adote as providências necessárias 

à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a irresignação da 

Ré quanto ao extrato de negativação apresentado pelo Autor, bem como 

no que diz respeito ao comprovante de endereço e de negativação, e 

interesse de agir. 3. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo 
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de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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 do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO declarar 

a inexistência das dívidas ora discutidas, nos valores de R$ 80,13 (oitenta 

reais e treze centavos) e R$ 115,11 (cento e quinze reais e onze 

centavos), lançadas em 11/05/2018 e 24/09/2018, relativas aos contratos 

nº 0200329549 e 0331048532, respectivamente. 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 aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, 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 das negativações 

aqui discutidas, nos valores de R$ 80,13 (oitenta reais e treze centavos) e 

R$ 115,11 (cento e quinze reais e onze centavos), lançadas em 

11/05/2018 e 24/09/2018, relativas aos contratos nº 0200329549 e 

0331048532, caso a Ré não o faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, 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 (11/05/2018 – Mov. 27734066), 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: 1017262-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KAROLINE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANET PARK DIVERSOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO OAB - SP238824-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017262-96.2019.8.11.0001 

Autora: ANNY KAROLINE OLIVEIRA PINTO Ré: PLANET PARK DIVERSÕES 

LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta pela Autora, em desfavor da Ré. Antes sequer 

da realização da audiência de conciliação (Mov. 28319734), as partes 

peticionaram, à Mov. 28166972, informando a composição amigável da 

contenda. Consigna-se que a petição de acordo foi juntada pelo advogado 

da Autora, e que está assinado pelos advogados de ambas as partes, 

todos com plenos poderes para transigir (Mov. 26266263 e 28135328). 

Observo, ainda, que, à Mov. 28222014, houve a comprovação do 

pagamento do acordo, diretamente na conta do advogado da Autora. Certo 

é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o magistrado 

de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar 

apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio 

jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada pelas 

partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, estão 

devidamente representadas, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 28166972, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Considerando que o acordo foi protocolado em 20/01/2020, e que 

nele consta a manifestação expressa das partes pelo cancelamento da 

audiência de conciliação designada para o dia 23/01/2020, OPINO por não 

reconhecer a contumácia nestes autos. 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: 1010921-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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 Número do Processo: 1010921-54.2019.8.11.0001 

Autora: PAULA CRISTINA DIAS DE SOUZA Ré: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente 

feito versou acerca de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora, em desfavor da Ré. 

Após o trâmite processual, houve a prolação do projeto de sentença, por 

esta juíza leiga (Mov. 27578291), no qual OPINOU-SE pela declaração de 

inexigibilidade do débito questionado, e pelo reconhecimento dos danos 

morais sofridos, e pela indenização da Autora no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). O aludido projeto foi homologado pela Douta Magistrada. 

À Mov. 27771545, a Ré comprova o cumprimento da obrigação de fazer. A 

Autora, à Mov. 28930650, pleiteia pelo cumprimento da sentença. 

Publicada a intimação para que a Ré efetuasse o pagamento voluntário da 

condenação, em 11/02/2020 (Mov. 28973360), a Ré comprovou o 

cumprimento da sentença, à Mov. 29734733, com o pagamento do valor de 

R$ 5.224,69 (cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), realizado em 18/02/2020. A Autora manifestou concordância 

com o aludido valor, à Mov. 29807341, e já indicou os dados para 

expedição do alvará. Saliento que o advogado da Autora, cuja conta do 

escritório profissional foi indicada para o recebimento do valor, detém 

plenos poderes para receber e dar quitação, consoante procuração 

juntada à Mov. 24672868. Dessa feita, OPINO pela expedição de alvará, 

em observância aos dados fornecidos à Mov. 24672868. Considerando 

que o feito já estava na fase de execução, OPINO por reconhecer que a 

obrigação foi devidamente satisfeita, para extinguir o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a expedição do documento acima 

discriminado, nada sendo requerido, OPINO pelo arquivamento do presente 

feito. 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 
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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: 1005935-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CRISTYANNE DE PINHO HERANE MULER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1005935-57.2019.8.11.0001 Autora: 

PRISCYLLA CRISTYANNE DE PINHO Ré: CENTRO EDUCACIONAL AYRTON 

SENNA 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 formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares específicas a 

serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, para a formação do convencimento motivado preconizado 

no artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 2º e 3º CDC, pois configurada a relação de consumo, 

razão pela qual deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão, em favor da consumidora, OPINO por deferir, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade 

de comprovar a legitimidade de suas atitudes. Deve-se deixar claro que a 

jurisprudência é uníssona no sentido de que “a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC não importa em desonerar o autor da produção mínima 

dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS Trata-se a presente de ação 

de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Dentre os 

pedidos autorais, consta pela declaração de nulidade da cláusula sétima, 

parágrafo único do contrato, abaixo descrita: Cláusula 7ª. O valor de 

contraprestação nas demais atividades de caráter não obrigatórias, 

portanto, facultativas e exclusivamente opcionais, inclusive as 

extracurriculares, será fixado a cada serviço pela Contratada no momento 

adequado. Parágrafo único. Não estão incluídos, neste contrato, os 

serviços especiais de recuperação, reforço, segunda chamada, 

dependência, adaptação, exames especiais, transporte escolar, 

atividades de frequência facultativa para o aluno, bem como uniformes, 

alimentação e material didático de arte, pedagógico e de uso individual 

obrigatório, os quais poderão ser objetivo de ajuste a parte e, ainda, 

fornecimento de segunda vias de documentos, boletim, histórico escolar, 

documento de conclusão, transferência e demais atividades 

extracurriculares que não interagem a rotina de vida escolar, os quais, 

quando disponíveis, terão seus valores comunicados por circular da 

direção da Contratada, sendo cobrados como taxas escolares. Pois bem. 

Entendo que os valores cobrados à título de fornecimento de histórico 

escolar e programa de disciplina, são inerentes ao próprio serviço 

prestado, e não poderiam ser cobrados separadamente, sob pena de 

cobrança em duplicidade. No entanto, neste caso específico, a cláusula 

questionada versa sobre emissão de segunda via de diploma, documento 

que pode ser cobrando pela instituição de ensino. Por essas razões, 

OPINO por NÃO declarar a nulidade da cláusula contratual 7ª, parágrafo 

único, posto que compatível com o próprio direito do consumidor. Neste 

processo específico, deve-se deixar claro que não se trata de simples 

expedição de documentos, mas, sim, de solicitações de segundas vias. E 

observo que a parte requereu o aludido documento muito depois de 

encerrar o curso, para fins de apresentação no serviço, e progressão de 

carreira. Ora, a primeira via já havia sido entregue, ao passo que não pode 

a escola permanecer com a obrigação vitalícia de se fornecer segundas 

vias sem custo. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a 

Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. No caso em tela, o valor cobrado 

da Autora, à título de segunda via de documentos, não é indevido, e não 

viola a dinâmica do direito do consumidor, sequer configura-se ato ilícito 

perpetrado pela Ré. O artigo 32, §4º da Portaria Normativa nº 40/07, do 

Ministério da Educação, considera que a expedição do diploma está 

incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não 

ensejando cobrança de qualquer valor. No entanto, tal isenção não 

abrange à expedição da segunda via do documento. Ausente o ato ilícito, 

relativo à cobrança de expedição de segunda via do documento, não há 

que se falar em danos morais e/ou materiais. OPINO, portanto, por indeferir 

os pedidos da Autora nesse sentido. Posto isso, após a análise dos fatos 

sob a ótica de ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, 

NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo nos autos, e 

por deferir a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII do CDC. 2. NO MÉRITO, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, no que 

tange à declaração de nulidade da cláusula contratual 7ª, parágrafo único, 

que versava sobre a cobrança de segunda via, posto que compatível com 

o próprio direito do consumidor. 3. Ausente o ato ilícito propriamente dito, 

na cobrança específica questionada, OPINO por indeferir os pedidos 

formulados pela Autora, no que diz respeito à indenização por danos 

morais e materiais. 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 

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 pela Juíza Leiga, 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: 1009971-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIA FATIMA DE MORAES CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009971-45.2019.8.11.0001 Autora: 

ADEVANIA FÁTIMA DE MORAES CAMPOS SILVA Ré: CLARO 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 formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da 

análise da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade 

de produção de provas em audiência de instrução para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a 

legitimidade da cobrança aqui questionada, deveria ser comprovada 

mediante a simples juntada da provas documentais, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. 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 dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 
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Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão, em favor da Autora, já foi deferida pela Douta Magistrada, à 

Mov. 24713884, na oportunidade em que se enfrentou a tutela, o que 

OPINO por ratificar, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade 

da cobrança. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais por Má Prestação de Serviços, proposta pela Autora em desfavor 

da Ré. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade da cobrança do valor 

de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), relativa à 

linha nº 65 99215-7918. Deve-se deixar claro que há, nos autos, uma 

série de apontamentos do valor de R$ 65,19 (sessenta e cinco reais e 

dezenove centavos). No entanto, trata-se, tão somente, de um erro de 

grafia, pois, da análise dos documentos arrolados aos autos, tem-se que o 

valor discutido é, na verdade, R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e 

nove centavos). E esse é o valor que será analisado no decorrer do 

presente projeto, consoante esclarecido pela Douta Magistrada, à Mov. 

24713884. Segundo a Autora, embora tenha solicitado uma linha com o 

respectivo chip, não teria sido atendida, pelo sítio eletrônico, e acabou por 

fazer uso de outro chip que já possuía. No entanto, embora não tenha 

habilitado o nº 65 99215-7918, e, ainda, tenha recebido a informação, por 

prepostos da Ré, de que o cadastro do aludido número sequer teria sido 

concluído, com o respectivo cancelamento, passou a receber cobranças 

no valor de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, 

por meio de uma fatura com vencimento em 25/04/2019. Observo que a 

Autora carreou aos autos uma série de protocolos de reclamações. À 

Mov. 24713884, pela Douta Magistrada, foi deferida a tutela antecipada, 

para que a Ré suspendesse as cobranças da fatura, no valor de R$ 65,89 

(sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem como abstivesse 

de negativar o nome da Autora, sob pena de multa fixa que arbitrou em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Oportunizada a conciliação (Mov. 26047998), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 26320444), a Ré questiona 

ausência de provas da falha no site, reconhece a contratação do nº 

99215-7918, em 14/03/2019, e o seu cancelamento em 29/03/2019, com o 

faturamento do ciclo até 08/04/2019. Aduz ter suspendido a cobrança, e 

que a fatura aqui questionada teria sido a única gerada. Pleiteia, assim, 

pela improcedência dos pedidos autorais. Impugnação apresentada à Mov. 

26587347. Pois bem. Para que a Ré venha a ser responsabilizada 

civilmente, é imprescindível a existência de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Neste caso, para que a 

Autora pudesse ser cobrada pela linha nº 99215-7918, no valor de R$ 

65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a Ré deveria 

comprovar a efetiva disponibilização e uso da linha. Segundo a Autora, 

embora tenha reconhecido a solicitação do chip, pelo sítio eletrônico da 

Ré, obteve a informação de que sua solicitação não teria sido atendida. E 

a Ré, por sua vez, não comprovou, efetivamente, a existência da 

disponibilização da linha, sequer o uso, pela Autora, que justificasse a 

cobrança no valor de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos). Embora a Ré sustente ausência de provas da falha no site, 

reconhece o cancelamento da linha menos de 15 dias, e não demonstra, 

efetivamente, nenhum uso, pela Autora. Dessa feita, entendo que o 

contexto probatório reflete verossimilhança as alegações autorais. Ora, se 

não houve uso efetivo da linha, sequer a disponibilização efetiva, e, há, 

uma série de protocolos de reclamações, é incontroverso que a cobrança 

de quaisquer valores, à Autora, torna-se indevida. Se houve alguma 

confusão no caso, essa foi causada pela falta de informações precisas e 

claras, por parte da Ré, que, apesar de ter informado à Autora que o 

cadastro e habilitação da linha, não teriam sido concluídos, gerou fatura 

com cobrança. Essas condutas configuram ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 187 do C.C., pois violam toda a dinâmica do direito do consumidor, 

em especial o artigo 6º, III, IV e VI do CDC, posto que deixa de prestar 

informação adequada e clara sobre o serviço, e de prevenir e reparar os 

danos morais. No mesmo sentido, há práticas abusivas, nos termos do 

artigo 39, II e VI, posto que recusou atendimento à demanda da Autora, e 

lhe exige vantagem manifestamente excessiva, posto que, se não houve a 

efetiva prestação de serviço, não há que se falar em cobrança de 

qualquer natureza, muito menos faturamento de ciclos. E, embora a Ré 

assevere ter suspendido a cobrança da única fatura gerada, entendo que 

tal comportamento só se deu em razão do cumprimento da tutela 

antecipada, deferida pela Douta Magistrada, e não por liberalidade da Ré, 

ou reconhecimento do equívoco. Dessa feita, não há confusão por parte 

da Autora, quando cancelou a linha, mas, sim, da própria Ré, que não 

soube explicar à Autora as reais razões para efetuar cobrança quando 

sequer finalizou o cadastro para liberação e uso do número. Aliás, 

vislumbro que, no atendimento presencial, o atendente informou ter 

encontrado o cadastro não finalizado, e ter cancelado a solicitação. Ou 

seja, de todas as esferas que se analise a presente demanda, vê-se 

informações desencontradas prestadas à Autora. Posto isso, OPINO por 

tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 

24713884, para determinar que a Ré suspenda a cobrança da fatura, no 

valor de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem 

como abstenha-se de negativar o nome da Autora, em razão dos fatos, 

sob pena de multa fixa que OPINO por manter 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. 

Consequentemente, OPINO por declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), relativo à 

fatura vencida em 25/04/2018, vinculado ao nº (65) 99215-7918 (Mov. 

24415482). OPINO por cancelar eventual contrato firmado entre as partes, 

relativo ao número 65 999215-7918. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pela Ré, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que a Ré não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

Autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a cobrança indevida e 

ameaça de negativação, tanto que houve a declaração de sua 

inexistência. 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 que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

ameaça de negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, 

na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débito 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 ao consumidor), seja por 

ameaçar negativar o nome da Autora, de maneira indevida. 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.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao cobrar 

valores, sem comprovar o efetivo uso, pela consumidora, e, ainda, por 

ameaçar negativar indevidamente o seu nome, sem acautelar-se da 

segurança necessária, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar 

os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que tange aos 

danos morais, tem-se que a cobrança indevida, sem prova do uso e 

disponibilização do serviço, bem como a ameaça de apontamento dos 

dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e lhe 

causam danos de ordem moral. Ora, se a Autora apresenta uma série de 

protocolos que demonstra as reclamações administrativas relativas às 

cobranças, e a Ré, por sua vez, não comprovou o uso efetivo da linha que 

justificasse as cobranças e a ameaça de negativação, o dano moral está 

fartamente provado. Em casos semelhantes, já se posicionou a 

jurisprudência pátria: CONSUMIDOR – INSISTENTES COBRANÇAS DE 

VALORES INDEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA – As reiteradas cobranças de valores 

afinal reconhecidos como de origem espúria, provocando desassossego e 

grande incômodo ao consumidor, caracteriza o abalo moral – Danos 

morais reconhecidos e que se apresentam "in re ipsa", dispensando 

comprovação – Recurso provido. (FRANCO, Julio Cesar Silva de 
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Mendonça. Recurso inominado n. 0006717-34.2019.8.26.0011. J. em 14 

Fev. 2020. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Mar. 2020.) 

Consumidor – CLARO S/A – Cobranças indevidas – Posteriormente 

regularizadas, com o ajuizamento da ação – Ameaça de negativação do 

nome da consumidora e insistência na cobrança indevida que configuram 

dano moral– Indenização fixada de forma adequada ao caso concreto (R$ 

2.500,00) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (CARVALHO, 

Adriana Borges de. Recurso inominado n. 1023893-07.2017.8.26.0002. J. 

em 30 Maio 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Mar. 2020.) 

Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário está fartamente demonstrado com a falha na prestação de 

serviço, na geração de faturas sem o efetivo consumo, cobranças 

indevidas e ameaças de negativação, 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. 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, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. 

Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

ratificar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, consoante já deferido pela Douta Magistrada, à 

ocasião da concessão da tutela antecipada (Mov. 24713884). 2. OPINO 

por tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 

24713884, para determinar que a Ré suspenda a cobrança da fatura, no 

valor de R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem 

como abster-se de negativar o nome da Autora, em razão dos fatos, sob 

pena de multa fixa que OPINO por manter 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. 3. OPINO por 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 65,89 (sessenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos), relativo à fatura vencida em 25/04/2018, 

vinculado ao nº (65) 99215-7918 (Mov. 24415482). 4. OPINO por cancelar 

eventual contrato firmado entre as partes, relativo ao número 65 

999215-7918. 5. 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$ 3.000,00 (três 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 (25/04/2019 – Mov. 24415482), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017353-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CASSIA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017353-89.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JOYCE CASSIA DE ALMEIDA COSTA Polo Passivo: BANCO 

SANTANDER 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA De início, o 

Réu questiona a suposta ausência de boa fé, por parte da Autora, que 

não teria comprovado a reclamação prévia, antes de ingressar com a 

presente demanda. 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 do Réu. 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 EXTRATO OFICIAL Tem-se que o Réu 

manifestou-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 o Réu não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas 

essas nuances, da análise do processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria 

audiência de instrução, principalmente considerando que a solução da 

demanda exige prova predominantemente documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor da Autora, consoante determinado pelo artigo 6º, VIII 

do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a 

Autora suscita supostas negativações indevidas de seu nome, nos 

valores de R$ 171,63 (cento e sessenta e um reais e sessenta e três 

centavos) e R$ 133,32 (cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), 

à pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo 

que a Autora nega o vínculo específico contratual com o Réu. Para que o 

Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de 

três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

supostos débitos, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua 

vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os 

danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 30163320), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 30108613), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o vínculo 

contratual aqui questionado. Trouxe uma série de faturas, que não 

correspondem aos dois valores negativados. Impugnação apresentada à 

Mov. 30405141, justamente questionando a ausência do contrato. Pois 

bem. Da análise dos fatos, não se reconhece eventual exercício regular 
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de direito pelo Réu, 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. Comportamento que, por 

si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da defesa do Réu, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações da autora, sequer legitimam as negativações flagrantemente 

indevidas. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por não propiciar a 

segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora por débitos cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu 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 esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por 

débitos cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual 

OPINO por declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e 

declarar a inexigibilidade das dívidas aqui discutidas, nos valores de R$ 

171,63 (cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 

133,32 (cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos). OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora 

dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, 

acima discriminados, incluídos em 05/08/2018 e 17/11/2018 (Mov. 

26285641), 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 das 

negativações aqui discutidas, nos valores de R$ 171,63 (cento e setenta e 

um reais e sessenta e três centavos) e R$ 133,32 (cento e trinta e três 

reais e trinta e dois centavos), lançadas em 05/08/2018 e 17/11/2018, 

caso o Réu não o faça. Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que 

as inclusões das negativações foram indevidas, enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato 

danoso ocorreu em consequência do ato ilícito do Réu. Ora, o 

apontamento dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débitos cuja idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, constitui 

falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade da Autora, pois tolhe, 

de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que a mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) 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.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da Autora às 

negativações indevidas, e o nexo causal necessário, 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.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fossem as negativações indevidas, os danos não teriam se concretizado. 

No que tange ao quantum indenizatório, 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. E, neste caso, enaltece-se a conduta da 

Autora ao distribuir uma única demanda, para discutir duas negativações 

oriundas da mesma pessoa jurídica. No caso, considerando esses 

elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar os questionamentos do Réu quanto à 

ausência de reclamação prévia, bem como no que diz respeito ao extrato 

de negativação. 2. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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. 3. OPINO por 

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e declarar a 

inexigibilidade das dívidas aqui discutidas, nos valores de R$ 171,63 

(cento e setenta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 133,32 

(cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos). 4. OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da 

Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui 

discutidos, acima discriminados, incluídos em 05/08/2018 e 17/11/2018 

(Mov. 26285641), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, nos valores de R$ 171,63 (cento e setenta e 

um reais e sessenta e três centavos) e R$ 133,32 (cento e trinta e três 

reais e trinta e dois centavos), lançadas em 05/08/2018 e 17/11/2018, 

caso o Réu não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos morais 

sofridos pela Autora, por culpa do Réu, para condená-lo ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (05/08/2018 – 

Mov. 26285641), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação 

do presente, 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 da Excelentíssima Juíza 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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BRADESCO 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU De início, o Réu 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida. 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 

o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor 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. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO 

Tem-se que o Réu manifesta-se acerca do comprovante de negativação 

juntaodo à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento 

foi expedido pelo “SCPC”, e que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o feito se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, principalmente considerando que a 

solução da demanda exige prova predominantemente documental, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por deferir, em favor do Autor, consoante assegurado pelo artigo 

6º, VIII do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO 

E DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Autor 

suscita supostas negativações indevidas de seu nome, nos valores de R$ 

493,99 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) e 

R$ 162,43 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), à 

pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. Observo que 

o Autor nega o vínculo contratual com o Réu. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

supostos débitos, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

29820310), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. À defesa (Mov. 30084363), o Réu se 

manifesta de maneira genérica, negando a existência de danos, mas não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, 

efetivamente, o débito aqui questionado, sequer o vínculo contratual 

propriamente dito, pois não juntou qualquer documentação à defesa. 

Impugnação apresentada à Mov. 30138757. Pois bem. Da análise dos 

fatos, não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se 

que, da defesa do Réu, extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer 

legitima as negativações flagrantemente indevidas. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome do Autor por débitos 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor 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 do Autor, e rende ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor. Deixa claro 

que não se pode, simplesmente, atribuir a responsabilidade dos fatos ao 

órgão restritivo de crédito, uma vez que o mesmo só lança as 

negativações, munidos das informações repassadas pelo Réu. Ademais, 

neste caso, não se questiona, especificamente, a notificação prévia, mas 

as negativações propriamente ditas. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débitos cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a 

inexistência das dívidas aqui discutidas, nos valores de R$ 493,99 

(quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), e R$ 

162,43 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). OPINO 

por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor 

dos cadastros restritivos de crédito, referentes aos débitos aqui 

discutidos, nos valores de R$ 493,99 (quatrocentos e noventa e três reais 

e noventa e nove centavos), e R$ 162,43 (cento e sessenta e dois reais e 

quarenta e três centavos), incluídos em 27/07/2019 (Mov. 28099445), 

relativos aos contratos nº 016632583000009EC e 016632583000009FI, 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 das negativações aqui 

discutidas, acima discriminadas, caso o Réu não o faça. Quanto ao dano 

moral, uma vez comprovado que as inclusões das negativações foram 

indevidas, enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, pois é 

cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito do 

Réu. Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débitos cuja idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, 

pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) E, nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome do Autor 

às negativações indevidas, e o nexo causal necessário, 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.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Neste caso, não há que se falar em incidência da Súmula 

385 do STJ, posto que as negativações aqui discutidas são as mais 

antigas que recaem sob o nome do Autor. A eventual existência de 

negativações posteriores pode influenciar na quantificação do dano, mas 

não em seu afastamento. No que tange ao quantum indenizatório, 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. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Autor, e reflete no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pelo Réu, quanto 

à ausência de interesse de agir, e idoneidade do extrato de negativação. 

2. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que 

os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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 do Autor, 

nos termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome do Autor, por débitos cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência das 

dívidas aqui discutidas, nos valores de R$ 493,99 (quatrocentos e noventa 

e três reais e noventa e nove centavos), e R$ 162,43 (cento e sessenta e 

dois reais e quarenta e três centavos). 4.OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO 

por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referentes aos débitos aqui discutidos, nos valores 

de R$ 493,99 (quatrocentos e noventa e três reais e noventa e nove 

centavos), e R$ 162,43 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e três 

centavos), incluídos em 27/07/2019 (Mov. 28099445), relativos aos 

contratos nº 016632583000009EC e 016632583000009FI, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, acima discriminadas, caso o Réu não o faça. 7. OPINO por 

reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, de responsabilidade do 

Réu, e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Sob o aludido valor deverá incidir juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (27/07/2019 – Mov. 28099445), e correção 

monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, 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: 1002718-69.2020.8.11.0001 Polo 

ativo: BENILSON DA SILVA ARAUJO 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 ENDEREÇO Antes 

de adentrar ao mérito, tem-se que a Ré questiona, em sua defesa (Mov. 

30398311), a idoneidade do comprovante de endereço apresentado pelo 

Autor à inicial. Observo que o Autor firmou todos os documentos que 

mencionavam o endereço então indicado, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova hábil à desconstituí-lo. Ademais, observo que o 

endereço corresponde à genitora do Autor, razão pela qual OPINO por 

aceita-lo para todos os fins de direito, em especial observando a primazia 

da decisão de mérito e a boa fé processual, preconizadas nos artigos 4º e 

5º do CPC/15. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA A Ré 

suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida, haja vista que o Autor não teria 

tentado solucionar a contenda de forma administrativa, antes de ingressar 

com a demanda. 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 o Autor 

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 o Autor 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 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 

pelo Autor, 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 o Autor anular eventual negócio jurídico 

firmado entre as partes, declarar a inexigibilidade da dívida que culminou 

na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da 

Ré, no valor de R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um 

centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. Consigna-se 

que o Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 30188331), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 30398311), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e pleiteia pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação apresentada à Mov. 30512028. 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 do Autor, 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 o Autor 

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 o Autor 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 o autor 

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 

o Autor era possuidor de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pelo 

Autor. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, com 104 páginas, mas sem especificar o nome do Autor, e 

faturas de supostos consumo. (Mov. 30398313 e 30398314) 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 o 

consumidor, 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 
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alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, nem legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. 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 do consumidor 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 do Autor, 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 do Autor, 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 ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

anular eventual negócio jurídico entre as partes, concernentes ao contrato 

nº 0293317495, e declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no 

valor de R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um 

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 do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, acima discriminado, 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$ 

259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), 

lançada em 19/08/2017 (Contrato nº 0293317495), mediante SERASA JUD 

(Mov. 28363953), 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 do Autor 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 ao Autor, 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 do 

Autor, 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. 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, o que entendo pertinente arbitrar 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 

comprovante de residência apresentado pelo Autor, bem como no que diz 

respeito ao interesse de agir. 2. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa 

e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL 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 do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO por anular eventual negócio jurídico entre as partes, concernentes 

ao contrato nº 0293317495, e declarar a inexigibilidade da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e 

trinta e um centavos). 4. 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 
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trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua 

o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 259,31 

(duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), lançada em 

19/08/2017 (Contrato nº 0293317495), mediante SERASA JUD (Mov. 

28363953), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, 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 (19/08/2017 – Mov. 28363953), e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo 

Douto Magistrado. 8. Por fim, considerando que a Ré não comprovou a 

existência do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

pedido da Ré no que tange à condenação do Autor em litigância de má fé, 

posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15. 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: 1001553-84.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANDERSON JOSÉ DE LIMA Polo Passivo: OI S/A – BRASIL TELECOM 

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 VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 12.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 521,24). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 12.521,24 (doze mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte e quatro 

centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares 

a serem enfrentadas. 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 da contrato firmado entre as 

partes e da fatura representativa do débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. OPINO, consequentemente, por indeferir o pedido da Ré pela 

designação da audiência de instrução, posto que dispensável à formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, quando o cerne do 

processo demanda prova predominantemente documental. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual 

questiona a negativação supostamente indevida de seu nome. Pleiteia, 

assim, declarar a inexistência da dívida negativada, com a respectiva 

baixa, e obter o reconhecimento dos danos morais sofridos. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 29858832), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

30082917), a Ré fundamenta a negativação em suposto exercício regular 

de direito, e formula pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 

30124358. 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 

do Autor, 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, no valor de 

R$ 521,24 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), cuja 

origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa 

relação controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de 

ordem moral. Importa consignar que, à inicial, o Autor nega, de maneira 

expressa, a existência de vínculo contratual com a Ré. 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 o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta consignar que a 

jurisprudência de nosso estado já deixou claro que "telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor." (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso inominado 

cível n. 735208520181100001/2016. J. em 13 Set. 2016. disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. .2017.) E a Ré assevera, ainda, que 

o Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No 

entanto, não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a 

ordem de serviço para a instalação da linha, em nome do consumidor, com 

a devida assinatura. 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 o consumidor, 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 do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. 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. 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 do 

consumidor 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 do Autor, 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 - 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 
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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.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. A 

inscrição indevida do nome do consumidor 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.” O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Os 

juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento 

danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (PERUFFO, Lucia. 

Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 26 Nov. 2019. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, 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 ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 521,24 

(quinhentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), lançada em 

29/01/2019, relativa ao suposto contrato nº 0000005044343923. (Mov. 

28112795) 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 do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido (acima discriminado, ), 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, mediante 

Serasa Jud, no valor de R$ 521,24 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e 

quatro centavos), 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 do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha 

na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto 

que expõe o seu nome de maneira indevida. Ora, o apontamento dos 

dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja 

idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação 

do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, 

o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira 

geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida 

negativação dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de 

ausência de relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a 

irregularidade da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado 

pelos danos sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a 

regularidade da operação, conforme dados das "telas sistêmicas " 

juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, 

pois produzida unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e 

assinado pelo autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais 

do mesmo (cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento 

bancário – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – 

Negativação indevida dos dados do autor – Danos morais configurados 

("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir 

deste arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso 

(Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, 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. 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, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 521,24 (quinhentos e 

vinte e um reais e vinte e quatro centavos). No entanto, não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 12.521,24 (doze mil e quinhentos e vinte e um reais e 

vinte e quatro centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote 

as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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 do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por DECLARAR a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 521,24 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e 

quatro centavos), lançada em 29/01/2019, relativa ao suposto contrato nº 

0000005044343923. (Mov. 28112795) 4. OPINO por condenar a Ré à 
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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. 5. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 521,24 (quinhentos e vinte 

e um reais e vinte e quatro centavos), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar 

a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar 

em R$ 10.000,00 (dez 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 (29/01/2019 – Mov. 

28112795), e a correção monetária a partir da homologação da presente, 

pelo Douto Magistrado. 8. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da 

negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa. 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: 1001284-45.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: PATRÍCIA DE ALMEIDA SANTOS 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 VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do 

juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da causa deve 

ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e 

V, para a soma dos valores almejados à título de danos morais (R$ 

27.120,00), e o valor cuja inexistência a Autora almeja declarar (R$ 

369,22). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 27.489,22 

(vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois 

centavos). DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO A Ré questiona a 

idoneidade do comprovante de negativação apresentado à Mov. 

28079121. No entanto, o aludido documento foi expedido pelo SPC Brasil, 

sendo, portanto, hábil para os fins a que se destina. Observo, ainda, que a 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse. O artigo 

330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando 

for inepta , ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade de provas do 

alegado na inicial, caso exista, não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce, razão 

pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. 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 do débito que culminou na inserção do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 369,22 

(trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Consigna-se que a Autora nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 29797657), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29955760), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito, e 

pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação apresentada 

à Mov. 30075479. 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 supostos débitos, 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 possuidor de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Observo, ainda, que as faturas acostadas às Mov. 29955761 à 

29955767, não correspondem ao valor 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, nem 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. 
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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 declarar 

a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 369,22 (trezentos e 

sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), lançada em 28/05/2018, 

relativo ao contrato nº 000899987465605. 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, acima 

discriminado, 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$ 369,22 (trezentos e sessenta e 

nove reais e vinte e dois centavos), lançada em 28/05/2018, relativo ao 

contrato nº 000899987465605), 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, 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. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Deve-se observar que 

esta é a negativação mais antiga que recai sob o nome da Autora. A 

existência de negativações posteriores pode influenciar na quantificação 

do dano, mas não em seu afastamento. 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, o que entendo pertinente arbitrar 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 em fixar o valor da causa em R$ 27.489,22 

(vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por 

afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação 

apresentado pela Autora. 3. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o 

nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

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 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 369,22 

(trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), lançada em 

28/05/2018, relativo ao contrato nº 000899987465605. 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, acima 

discriminado, 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$ 369,22 (trezentos e sessenta e 

nove reais e vinte e dois centavos), lançada em 28/05/2018, relativo ao 

contrato nº 000899987465605), 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 

(28/05/2018 – Mov. 28079121), e a correção monetária a partir da 
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homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, não 

tendo a Ré logrado êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a 

existência do vínculo contratual e do débito que subsidiou a negativação 

aqui questionada, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa, bem como no que diz respeito à condenação da Autora em 

litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. 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: 1001485-37.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: FÁBIO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA Polo Passivo: OI S/A – BRASIL 

TELECOM 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 MÉRITO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. 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 da contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual 

questiona a negativação supostamente indevida de seu nome. Pleiteia, 

assim, declarar a inexistência da dívida negativada, com a respectiva 

baixa, e obter o reconhecimento dos danos morais sofridos. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 29824337), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

29998510), a Ré fundamenta a negativação em suposto exercício regular 

de direito, e formula pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 

30150151. 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 

do Autor, 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, no valor de 

R$ 352,67 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos), cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Importa consignar que, à inicial, o 

Autor nega, de maneira expressa, a existência de vínculo contratual com a 

Ré. 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 o autor teria, 

efetivamente, o vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu 

nome. Apresentou, tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta 

consignar que a jurisprudência de nosso estado já deixou claro que "telas 

sistêmicas colacionadas aos autos, são documentos unilaterais e 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 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que 

o Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No 

entanto, não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a 

ordem de serviço para a instalação da linha, em nome do consumidor, com 

a devida assinatura. 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 o consumidor, 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 do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. 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. 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 do 

consumidor 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 do Autor, 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 - 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.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 
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serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. A 

inscrição indevida do nome do consumidor 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.” O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Os 

juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento 

danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (PERUFFO, Lucia. 

Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 26 Nov. 2019. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, 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 ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 352,67 

(trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), lançada em 

09/05/2017. (Mov. 28104452) 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 do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado) 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, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 352,67 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), 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 do Autor nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de 

ordem moral ao Autor, posto que expõe o seu nome de maneira indevida. 

Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, 

pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais – 

Pedidos iniciais amparados na indevida negativação dos dados do autor 

no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de relação negocial 

entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade da contratação 

e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos sofridos – 

Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da operação, 

conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de prova ("tela 

sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida unilateralmente 

– Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo autor e 

tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo (cópia do 

CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, 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. 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, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 352,67 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). No entanto, não tendo 

a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1.Comprovados o dano, a 

culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL 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 do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. 

OPINO por DECLARAR a inexistência do débito ora discutido, no valor de 

R$ 352,67 (trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), 

lançada em 09/05/2017. (Mov. 28104452) 3. 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. 4. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 352,67 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), caso a Ré não o faça. 

6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, 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 (09/05/2017 – Mov. 28104452), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pelo Douto Magistrado. 7. Não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

pedido contraposto formulado à defesa. 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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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005923-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005923-43.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCIO ROBSON SA TELES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, a parte devedora efetuou 

o depósito do valor devido (ID nº 28949263), com o qual concordou a 

parte credora (ID nº 30019049). Assim, tendo em vista a satisfação da 

obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado em favor da parte 

credora, de acordo com os dados informados à petição de ID nº 

30019049. Após, arquive-se. 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, intimem-se as partes, através de seus patronos. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011150-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLLINE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY CERQUEIRA OAB - MT21868/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011150-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLLINE DA SILVA COSTA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, a parte devedora 

efetuou o depósito do valor devido (ID nº 29019417), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 29181826). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado em 

favor da parte credora, de acordo com os dados informados à petição de 

ID nº 29624607. Após, arquive-se. 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, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005668-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BADIAS LEQUE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005668-85.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ALEX BADIAS LEQUE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. Prolatada a sentença (ID nº 26907261), as partes apresentaram 

Embargos de Declaração (IDs nº 27812362 e 28244846), requerendo a 

declaração de nulidade da sentença, ante a existência de acordo prévio 

firmado entre as partes à Petição de ID nº 27152764. Assim, OPINO por 

ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelas partes, declarando 

a nulidade da sentença de ID nº 26907261. Por conseguinte, OPINO por 

HOMOLOGAR o acordo realizado entre as partes à Petição de ID nº 

27152764, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista 

que a parte devedora efetuou o depósito do valor acordado à Petição de 

ID nº 28244236, OPINO por determinar a expedição de alvará, nos termos 

da Petição de ID nº 29633932. Ainda, tendo em vista a satisfação da 

obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC. Expedido o alvará acima mencionado, arquivem-se os 

autos. 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, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019141-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAISAN COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDA MOREIRA ANTUNES OAB - PR52041 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1019141-41.2019.8.11.0001 Autora: NAILDA 

MARQUES DA SILVA Ré: HAISAN COMÉRCIO DE MÓVEIS PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, tem-se que 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 formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da 

causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma do valor do produto que almeja substituir 
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(R$ 2.470,00), e dos danos morais pleiteados (R$ 10.000,00). OPINO, 

portanto, em fixar o valor da causa em R$ 12.470,00 (doze mil e 

quatrocentos e setenta reais.) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE A Ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida, pois não se 

negava a substituição do produto objeto da demanda. 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, a demanda não versa somente quanto à substituição do 

produto, mas, também, quanto à indenização por danos morais. Assim, 

OPINO por afastar a preliminar de interesse de agir. DA PERDA DO 

OBJETO Ainda antes de adentrar ao mérito, observo que a Ré suscitou a 

suposta perda do objeto, haja vista que a Autora teria ingressado com a 

demanda um dia após o prazo para conserto, sem solicitação de 

substituição do produto. Afirma que o produto estaria pronto para retirada 

desde 23/12/2019, e que eventual demora teria se dado em razão de 

atraso de envio de peça pela fabricante. Salienta, ainda, que o produto foi 

retirado pela Autora, na empresa, devidamente consertado, em 

23/01/2020. À impugnação (Mov. 29068072), a Autora reconhece que o 

produto foi consertado, mas reitera os pedidos no que tange aos danos 

morais. Dessa feita, entendo que parte do objeto processual – 

Substituição do produto ou restituição do valor, - realmente, se perdeu, 

com o conserto do produto. No entanto, os pedidos iniciais não se bastam 

à obrigação de fazer, mas abrangem, também, os danos morais. OPINO, 

assim, por reconhecer que a obrigação de fazer, concernente ao 

conserto do produto, foi devidamente cumprida. Prossegue-se o feito no 

que diz respeito à indenização por danos morais. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. OPINO, assim, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de 

audiência de instrução para colheita de depoimento pessoal da Autora. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Não 

obstante a irresignação da Ré, neste caso, a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois 

configurada a relação de consumo, posto que a Autora é destinatária final 

do produto adquirido. Ademais, observo que a Douta Magistrada, quando 

analisou a tutela antecipada (Mov. 26803689), já reconheceu a existência 

da relação de consumo entre as partes, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor da Autora, já se deferiu, nos termos do 

artigo 6º, VIII. OPINO por ratificar a inversão do ônus probatório, em favor 

da Autora. DA ANÁLISE DO MÉRITO Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos morais, proposta pela Autora, em desfavor da Ré. Em síntese, a 

Autora narra que, apesar de ter adquirido um produto da Ré, em 

09/08/2019, qual seja, Autoclave 5 litros 110, o mesmo parou de funcionar 

já em Outubro/2019, oportunidade em que acionou a Ré, que o encaminhou 

à assistência técnica. No entanto, até a data da distribuição da demanda, 

02/12/2019, o produto não havia sido consertado. Pleiteia pela indenização 

por danos morais em decorrência dos fatos. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28830217), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Na ocasião, a Ré propôs a troca do produto, o 

que foi recusado pela Autora. Em defesa tempestiva (Mov. 29016453, a 

Ré nega que os fatos tenham sido suficientes para gerar os danos morais, 

uma vez que o produto já havia sido consertado e retirado pela 

consumidora. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré venha a ser 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a conjunção de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, Dano e nexo causal entre eles. Da análise 

dos fatos e provas apresentadas por ambas as partes, tem-se que a Ré 

não demonstrou, de maneira mínima, argumentos que viessem a 

desconstituir, modificar ou extinguir a tese autoral. Pelo contrário, da 

análise dos autos, é incontroverso que o produto adquirido em 09/08/2019, 

já apresentou defeito em Outubro/2019, e que permaneceu na assistência 

técnica, para conserto, até 23/01/2020. Observo que a Autora deixou o 

produto na assistência técnica em 01/11/2019 (Mov. 26712629). A 

presente demanda foi distribuída em 02/12/2019, ou seja, mais de um mês 

após o produto estar na assistência, sem qualquer resposta digna à 

consumidora. Ressalto, ainda, que, segundo informações que constam 

nos autos, o produto somente foi consertado em 23/12/2019, ou seja, 

após o próprio ingresso da demanda. Vislumbro, portanto, o ato ilícito 

perpetrado pela Ré, em grave violação ao direito de informação ao 

consumidor, e ao atendimento qualitativo, que viesse a prevenir os danos 

morais, nos termos do artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, quando a Autora 

adquiriu o produto, lhe causa a sensação de segurança e confiança na 

aquisição. Se, ao contrário, o produto apresenta vícios de qualidade, e há 

a incontroversa demora na solução, causa-lhe frustrações consideráveis. 

Tais comportamentos não respeitam a transparência na relação com a 

consumidora, exigida pela Política Nacional da Relação de Consumo (Art. 

4º CDC). Deve-se salientar, ainda, os termos do artigo 18 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade pelos vícios de qualidade dos produtos, 

que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, como no caso em 

tela em que o produto deixou de funcionar com todas as suas serventias. 

E o artigo 18, §1º do CDC, estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

para que o vício seja sanado. No caso, viu-se que este prazo foi de 52 

(cinquenta e dois) dias, ou seja, fora do prazo estabelecido pela 

legislação. E, neste caso, não viu qualquer comportamento por parte da 

Ré, que viesse a mitigar os danos. Os documentos e áudios juntados à 

defesa, ao meu ver, somente corroboram para o atraso incontroverso no 

conserto. Eventual atraso de envio de peças, pelo fabricante, é um risco 

da atividade econômica explorada pela Ré, que jamais poderá ser 

transferida à consumidora vulnerável. Acaso a Ré se sinta injustiçada, 

nada impede que ingresse com demanda contra quem entender pertinente, 

mas, jamais poderá transferir à responsabilidade à consumidora. Assim, 

presentes os requisitos da verossimilhança das alegações iniciais, pois 

cabia à Ré disponibilizar um produto e um serviço qualidade, o que não se 

viu no caso em tela, comportamentos que configuram-se atos ilícitos, nos 

termos do artigo 186 e 187 do Código Civil, uma vez que violam os direitos 

basilares do consumidor, e extrapolam a boa fé que deveria pairar nas 

relações de consumo, e viola, ainda, o artigo 18 do CDC, consoante acima 

discriminado, posto que extrapolado o prazo para conserto. Importante 

consignar que 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.), está fartamente demonstrado, pois não fosse a conduta da Ré em 

deixar de oferecer produto e serviço com a qualidade exigida, e a 

assistência adequada, os danos não teriam configurados. DOS DANOS DE 

ORDEM MORAL Na esfera da análise do dano moral, tem-se que, neste 

caso específico, a situação narrada ultrapassa a esfera do mero 

dissabor, pois, entendo clara a frustração da Autora, na aquisição de um 

produto que deixou de funcionar, e não teve a assistência adequada e 

qualitativa pela Ré, com demora, em demasia para o conserto. Observo, 

inclusive, que a Ré não trouxe qualquer prova de que ter prestado o 

devido suporte à Autora, e lhe entregue o produto em plenas condições de 

funcionamento. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – CONSUMIDOR COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO 

(TANQUINHO DE LAVAR ROUPA) – DEFEITO DO PRODUTO DURANTE O 

PRAZO DE GARANTIA – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA 

O TÉCNICO COMPARECER NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – 

PRODUTO ENTREGUE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA NA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA – OMISSÃO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA – PRETENSÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO PELO DESLEIXO DA FABRICANTE NA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA SEM DAR QUALQUER SATISFAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DO 

DANO MORAL PELO DESCASO DA FABRICANTE NO PÓS VENDA - 

RECURSO PROVIDO. A consumidora procurou a assistência técnica da 

fabricante pelo sistema de atendimento ao consumidor – SAC, que gerou 

protocolo e no prazo de 30 dias não deu nenhuma satisfação, e não 

resolveu o problema, e não enviou seu técnico na residência da autora. 

Depois de esperar, sem receber nenhuma notícia, a consumidora procurou 

a assistência técnica e entregou pessoalmente o produto defeituoso. A 

fabricante não efetuou o conserto e afirmou que o produto não apresenta 

defeito, contudo, não entregou o eletrodoméstico na casa da recorrente, 

tampouco demonstrou preocupação de informar à consumidora a forma de 

utilização do tanquinho de lavar roupas. Situação que configura o dano 

moral, pelo descaso na relação com o cliente no pós-venda. Recurso 

provido para condenar a fabricante no pagamento de indenização pelo 
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dano moral, fixado em R$4.000,00. Recurso conhecido e provido. 

(Recurso inominado n. 1010108-33.2018.8.26.0037. J. em 13 Maio 2019. 

Disp. em www.t jsp. jus.br.  Acesso em 14 Ago. 2019.) 

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação de consumo – Compra de móveis 

planejados – Defeitos no produto e na instalação dos móveis – Vícios de 

qualidade do produto – Danos morais configurados em razão do desgaste 

suportado para a solução de problema não causado pelo requerente, 

panorama que ultrapassa o simples aborrecimento – Procedência, em 

parte – Recurso não provido. (PELLICANI, Roger Benites. Recurso 

inominado n. 0000045-31.2018.8.26.9004. J. m 09 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2020.) 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 as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, no que diz respeito à 

petição de Mov. 30082636, da lavra da Ré, esclareço que, na 

oportunidade da elaboração deste projeto de sentença, esta juíza leiga já 

providenciou a habilitação da r. advogada nos autos do sistema PJE. Posto 

isso, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes, 1. OPINO 

por fixar o valor da causa em R$ 12.470,00 (doze mil e quatrocentos e 

setenta reais), com determinação à r. Secretaria para que proceda à 

retificação junto ao Sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de 

ausência de interesse de agir. 3. OPINO por reconhecer a perda do objeto 

da demanda, no que diz respeito à substituição do produto ou devolução 

de valores, posto que, mesmo que tardiamente, houve o conserto do 

produto e devida restituição à Autora, em pleno funcionamento. 4. OPINO 

por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à designação 

de audiência de instrução, para colheita de depoimento pessoal da Autora, 

posto que não é imprescindível para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. 5. NO MÉRITO, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão 

do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. (Mov. 26803689) 6. Comprovados os atos ilícitos de 

responsabilidade da Ré, o dano e o nexo de causalidade, OPINO por 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais à 

Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sob o aludido valor, 

deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação (29/01/2020), e correção monetária à partir da homologação do 

presente projeto de sentença, 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 da Excelentíssima Juíza 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: 1019969-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PADILHA DE SIQUEIRA MINEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019969-37.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DIEGO PADILHA DE SIQUEIRA MINEIRO Polo Passivo: OI 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 PEDIDO PELA SUSPENSÃO 

PROCESSUAL EM RAZÃO DOS RESP Nº 1.525.134 E 1.525.174 Os REsp 

nº 1.525.134 e nº 1.525.174, atrelados ao TEMA nº 954, submetem a 

julgamento questões sobre cobrança indevida de valores referentes à 

alteração do plano de franquia, sem a solicitação do usuário; prazo 

prescricional em repetição de valores supostamente pagos a maior em 

telefonia fixa; e repetição de indébito. Nenhum dos casos abrangidos 

pelos recursos especiais acima descritos correspondem ao ora discutido - 

cobrança indevida de valores, quando inexistente o vínculo contratual que 

a subsidiasse. Portanto, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no 

que diz respeito à suspensão do feito. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. 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 

da contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do débito 

no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual questiona cobranças 

indevidas e ameaça de negativação, oriundas de um contrato firmado por 

estelionatário, em nome do Autor. Pleiteia, assim, declarar a inexistência do 

débito, com a respectiva baixa, e obter o reconhecimento dos danos 

morais sofridos. À Mov. 27255937, pelo Douto Magistrado, foi deferida a 

tutela, para abster de negativar o nome do Autor, em razão dos fatos aqui 

discutidos, sob pena de multa fixa que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Na oportunidade, já inverteu o ônus da prova, em favor do Autor. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28915838), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29125090), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e, manifesta-se, maneira genérica (posto que 

não formulado pedido à inicial), quanto à impossibilidade de condenação 

em danos materiais. Impugnação apresentada à Mov. 29490978. DO 

PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA À impugnação (Mov. 

29490978, o Autor pleiteia pelo reconhecimento da revelia da Ré, pelo fato 

da defesa da Ré ter se apresentado genérica. O artigo 344 do CPC 

assevera que a revelia se produz “se o réu não contestar a ação”. Neste 

caso, independente do conteúdo e abrangência da defesa, a mesma foi 

apresentada, à Mov. 29125090. A eventual fragilidade de seus 

argumentos pode influenciar no julgamento do mérito, mas não no 

reconhecimento da revelia. OPINO, portanto, por afastar o pedido pelo 

reconhecimento da revelia. 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, em favor do Autor, já foi deferida pelo Douto 

Magistrado, na oportunidade em que se enfrentou a tutela antecipada, o 

que OPINO por ratificar, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade 

das cobranças. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento justamente em supostos 

débitos, cuja origem o Autor 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 o Autor nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré, e adotou a cautela de registrar 

o Boletim de Ocorrência de nº 2019.299104 (Mov. 27101334), 

mencionando cobranças indevidas que estaria sofrendo em decorrência 

de uma identidade falsa que teria sido criada, em seu nome. 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 
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nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome, que 

justificassem as cobranças indevidas. Apresentou, tão somente, telas 

sistêmicas unilaterais. Insta consignar que a jurisprudência de nosso 

estado já deixou claro que "telas sistêmicas colacionadas aos autos são 

documentos unilaterais e não se presam 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 10 Jun. 2017.) Ressalto que, ao permitir que clientes firmem 

contrato consigo, a Ré deve se acautelar na conferência dos dados, para 

evitar, justamente, que situações como a presente, venham a ocorrer. 

Comportamento que não se viu no caso em tela, e que gera, no Autor, e no 

mercado de consumo de modo geral, uma séria sensação de insegurança, 

ao passo que qualquer pessoa pode, simplesmente, abrir cadastro em 

nome de terceiros, sem que, contudo, a Ré se acautele na conferência de 

dados. 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 o consumidor, 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 do autor, sequer legitimam as cobranças 

indevidas e ameaça de negativações. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, seja por permitir 

que terceiros firmem contratos com documentos não autênticos, 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 ao consumidor). 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. 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 do consumidor 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 do Autor, 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 – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. A 

inscrição indevida do nome do consumidor 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.” O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Os 

juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento 

danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (PERUFFO, Lucia. 

Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 26 Nov. 2019. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO Por DANO 

MORAL. Não comprovação de que o autor efetivamente celebrou o 

contrato junto à ré e que originou as cobranças e a negativação. Relação 

jurídica controversa pela alegação da recorrida de que não contratou a 

prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. A ré limitou-se 

a alegar genericamente que o serviço foi solicitado pelo requerente, 

apresentando na contestação relatórios constantes de telas sistêmicas. 

Provas produzidas unilateralmente. Dano moral configurado. Indenização 

fixada em montante proporcional e razoável (R$ 12.000,00 – Quatro Mil 

Reais) e que se mostra adequada ao caso concreto pela indevida 

negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem 

configurar enriquecimento ilícito. Ausência de conjunto probatório a 

justificar a modificação da decisão recorrida. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (LEMOS, Daniella Carla Russo Greco de. 

Recurso inominado n. 0004254-62.2018.8.26.0009. J. em 22 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) RECURSO 

INOMINADO – Responsabilidade civil – Fraude contratual – Cobranças 

indevidas – Consumidor – Assunção da ocorrência da fraude por parte da 

instituição – Responsabilidade objetiva –Dano moral configurado – 

Recurso provido. (KÔROKU, Tonia Yuka. Recurso inominado n. 

10006425-51.2018.8.26.0016. J. em 29 Jan. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA - 

ENVIO DE COBRANÇAS - DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL - 

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO 

CONSUMIDOR - AUTOR COM SAÚDE FRÁGIL QUE PERDE SEU TEMPO ÚTIL 

BUSCANDO SOLUÇÃO DE PROBLEMA QUE SEQUER DEU CAUSA - 

OCORRÊNCIA DE DANO - FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM 

PATAMAR CONDIZENTE COM OS DANOS EXPERIMENTADOS - SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. (PASCOALÃO, Lavínio Donizetti. Recurso inominado 

n. 1000881-92.2017.8.26.0412. J. em 03 Set. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao efetuar 

cobranças reiteradas, e ameaçar de negativar o nome do Autor, 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 ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por DECLARAR a inexistência dos 

débitos ora discutidos, nos valores de R$ 602,35 (seiscentos e dois reais 

e trinta e cinco centavos) e R$ 104,69 (cento e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança ou mesmo de negativar o nome 

do Autor, 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. Ressalto que, neste caso específico, não houve 

comprovação da negativação do nome do Autor, mas, apenas, cobranças 

indevidas reiteradas. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o 

pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a cobrança reiterada 

de dívidas inexistentes, geradas pela ineficiência da Ré na conferência de 

dados, assim como a ameaça de apontamento dos dados do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causa 

danos de ordem moral ao Autor, posto que expõe o seu nome de maneira 

indevida. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – habilitação de linha de telefonia com 

dados falsos – responsabilidade do fornecedor, que não prova a 

idoneidade da contratação e não junta documentos que demonstrem a 

veracidade de suas alegações – Relação de Consumo. Contratação de 

plano com valor fixo de R$ 39,90 – cobranças em valor superior que se 

mostram indevidas – declaração e inexigibilidade. Sentença mantida. 

(GUSMÃO, Renata Sanchez Guidugli. Recurso inominado n. 

0002343-86.2016.8.26.0590. J. em 12 Maio 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) TELEFONIA. Cobrança 

indevida – inexistência de débito – Não demonstrada a existência de 

relação negocial entre as partes Contrato de abertura de conta telefônica 

celebrada por terceiro, mediante fraude Negligência dos prepostos da ré - 

ônus da prova da operadora de serviços – Danos "in re ipsa" Dever de 

indenizar- Indenização fixada em R$1.000,00 - dentro dos limites da 

razoabilidade proporcionalidade, observadas as peculiaridades da lide - 

sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e artigo 46, da Lei 9099/95 

- Recurso não provido. (SALZMAN, Graciella. Recurso inominado n. 
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0020617-42.2014.8.26.0405. J. em 25 Ago. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Mar. 2020.) Portanto, tem-se flagrante o 

dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente demonstrado com 

as reiteradas cobranças indevidas, e ameaças de negativação, sem que, 

contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua pertinência, razão pela 

qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. Ressalto que, neste 

caso, não há que se falar em incidência da súmula 385 do STJ, posto que 

não há negativação precedente que assim autorize. Ademais, a Ré não 

logrou êxito em comprovar a existência de qualquer outra negativação que 

não a ora discutida. Trouxe, apenas, um trecho, à página 19 da defesa, 

sem qualquer identificação da fonte, sequer do nome específico do Autor, 

não sendo hábil aos fins a que se destina. 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, o que entendo 

pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse 

contexto, ante todo o exposto e fundamentado: 1. OPINO por afastar o 

pedido formulado pela Ré no que diz respeito à suspensão do feito pelos 

REsp. n . 1.525.134 e 1.525.174. 2. OPINO por indeferir o pedido do Autor 

pelo reconhecimento da revelia da Ré. 3. NO MÉRITO, comprovados o 

dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar 

a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 4. OPINO por DECLARAR a inexistência dos débitos ora 

discutidos, nos valores de R$ 602,35 (seiscentos e dois reais e trinta e 

cinco centavos) e R$ 104,69 (cento e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). 5. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pelo Douto 

Magistrado, à Mov. 27255937, para CONDENAR a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança ou mesmo de negativar o nome do Autor, 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 reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo 

Autor, 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 (03/01/2017 – Mov. 27099155 e 27099156), e a correção 

monetária a partir da homologação da presente, 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: 1000477-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE AUGUSTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1000477-25.2020.8.11.0001 

Autora: DAIANE AUGUSTA DE MORAES Ré: TIM CELULAR S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor à 

Ré. Antes mesmo da realização da audiência de conciliação, em 

21/02/2020 (Mov. 29510629), as partes peticionaram, em conjunto, à Mov. 

29510629, informando a composição amigável da contenda. Consigna-se 

que a petição de acordo foi juntada, mediante assinatura digital, pelo 

advogado do Réu, e está assinado pelo advogado da Autora, que detém 

poderes para transigir e receber, nos termos da procuração de Mov. 

27859744. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada 

obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Atento, ainda, para o fato de que, à Mov. 30063959, a Ré comprovou o 

pagamento do valor acordado. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código 

de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença 

homologatória de conciliação ou de transação é título executivo judicial, 

possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 

515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre 

as partes à Mov. 29464800, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. 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 pela Juíza Leiga, 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: 1002622-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES OAB - MT0016288A 

(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 SENTENÇA Processo: 1002622-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, a parte 

devedora efetuou o depósito do valor devido (ID nº 27751475), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 27767850). Assim, tendo em vista a 

satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se alvará do valor depositado em 

favor da parte credora, de acordo com os dados informados à petição de 

ID nº 27767850. Após, arquive-se. 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 
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para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007562-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA FREITAS (REQUERENTE)

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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007562-96.2019.8.11.0001 

Autora: THAIS SILVA FREITAS Ré: VIA VAREJO S/A Réu: BANCO IBI Réu: 

BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o 

presente feito versou acerca de Ação Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora, em desfavor das Rés. Após o trâmite processual, 

houve a prolação do projeto de sentença, por esta juíza leiga (Mov. 

27795719), no qual OPINOU-SE pela declaração de inexistência da relação 

jurídica entre Autora e Rés, inexistência da dívida, e pelo reconhecimento 

dos danos morais sofridos, e pela indenização da Autora no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). O aludido projeto foi homologado pelo Douto 

Magistrado. À Mov. 29159094, o Banco Bradesco S/A, comprova o 

cumprimento da obrigação de fazer. A Autora, à Mov. 29571519, pleiteia 

pelo cumprimento da sentença. À Mov. 30234083, o Réu, Banco Bradesco 

S/A, comprovou o cumprimento da sentença, com o pagamento do valor 

integral da condenação, no valor de R$ 6.536,20 (seis mil e quinhentos e 

trinta e seis reais e vinte centavos), realizado em 11/03/2020. A Autora 

manifestou concordância com o aludido valor, à Mov. 30459708, e já 

indicou os dados para expedição do alvará. Saliento que a advogada da 

Autora, cuja conta do escritório profissional foi indicada para o 

recebimento do valor, detém plenos poderes para receber e dar quitação, 

consoante procuração juntada à Mov. 23887368. Dessa feita, OPINO pela 

expedição de alvará, em observância aos dados fornecidos à Mov. 

30459708. Considerando que o feito já estava na fase de execução, e que 

o Réu efetuou o pagamento da totalidade da condenação, OPINO por 

reconhecer que a obrigação foi devidamente satisfeita, para extinguir o 

processo, nos termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a expedição do 

documento acima discriminado, nada sendo requerido, OPINO pelo 

arquivamento do presente feito. 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: 1003858-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003858-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DUQUE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado a sentença, a parte devedora efetuou o 

pagamento do valor devido (ID nº 28634138), com o qual concordou a 

parte credora (ID nº 28675045), que pleiteou a extinção do processo. 

Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por JULGAR 

EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará do valor depositado em favor da parte credora, de acordo com os 

dados informados à petição de ID nº 28675045. Após, arquive-se. 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, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014513-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNI CRISTINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA (REQUERENTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014513-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA, THAYANNI CRISTINA 

PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA 

DE AVIACION S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, a parte devedora 

efetuou o pagamento do valor devido (ID nº 28864439), com o qual 

concordou a parte credora (ID nº 29234597), que pleiteou a extinção do 

processo. Assim, tendo em vista a satisfação da obrigação, OPINO por 

JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará do valor depositado em favor da parte credora, de 

acordo com os dados informados à petição de ID nº 29234597. Após, 

arquive-se. 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, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. 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 Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CAROLINE SOARES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001970-37.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: MAYARA CAROLINE SOARES DE AGUIAR Polo Passivo: BANCO 

BRADESCARD 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 formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Considerando que a negativação ora 

discutida, foi lançada pela pessoa de Banco Bradesco Cartões, OPINO por 

deferir o pedido formulado à defesa (Mov. 29954783), para determinar a 

retificação do polo passivo, para constar Banco Bradesco Cartões, ao 

invés de Banco Bradesco. OPINO por determinar à r. Secretaria que adote 

as providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. DO 

PEDIDO PELA PERÍCIA, FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO À impugnação 

(Mov. 30081200), a Autora pleiteia pela extinção do feito, sem julgamento 

de mérito, ante a suposta necessidade de se realizar perícia grafotécnica 

no contrato apresentado à Mov. 29955091. OPINO por indeferir o aludido 

pedido, por entender que tal providência não é imprescindível para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. DA 

ANÁLISE DO MÉRITO Superadas essas nuances, NO MÉRITO, verifico que 

o feito se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez 

que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Em síntese, alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação de 

seu nome, à pedido do Réu, no valor de R$ 484,45 (quatrocentos e oitenta 

e quatro reais e quarenta e cinco centavos), o que seria indevido, posto 

que nega a existência de vínculo contratual com o Réu. Sendo assim, a 

Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para 

declarar a inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos danos 

morais, com a baixa da negativação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º 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 o Réu teria 

maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se 

deixar claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não 

importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos 

do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. 

em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda 

encontra fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 29874214), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 29954783), o Réu, alega inexistência dos 

danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da 

negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a devida 

assinatura da Autora, idêntica à aposta na documentação apresentada à 

inicial (Mov. 29955091), e uma série de faturas em nome da Autora, 

inclusive representativa do valor negativado (Mov. 29955108, p. 14). 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

À impugnação (Mov. 30081200), a Autora bastou-se em pedir a perícia, o 

que já foi indeferido anteriormente. Entendo que, apesar dos argumentos 

sustentados pela Autora, é incontroversa existência do vínculo contratual, 

bem como do débito que subsidiou a negativação. Pois bem. Para que o 

Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, 

tem-se que apesar da inclusão dos dados da Autora, nos órgãos de 

proteção ao crédito, ser fato incontroverso, somente representa um 

exercício regular de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, 

consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, 

ausente um dos requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há 

que se falar em indenização, posto que restou comprovada a existência 

da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora contratou os 

serviços do Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando a 

Autora não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TESES 

CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, Lamisse Roder Feguri. 

Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. J. em 31 Maio 2017. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) Por essas razões, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. E, 

ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade 

não pode ser atribuída ao Réu. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados 

nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé 

medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. 

Ressalta-se que, não obstante a gratuidade do trâmite processual perante 

os juizados especiais, o reconhecimento da litigância de má fé permite a 

condenação do vencido em custas e honorários, consoante artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas 

as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por determinar a 

retificação do polo passivo, para constar Banco Bradescard S.A., no lugar 

de Banco Bradesco S.A., com a devida retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por indeferir o pedido de realização de perícia grafotécnica, 

formulado pela Autora, à impugnação (Mov. 30081200), e por reconhecer 

a competência deste juízo para o julgamento da presente demanda. 3. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 4. Comprovada a existência do vínculo contratual, bem como a 

legitimidade da negativação, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 5. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor da causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. 6. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao pagamento das custas 

processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. 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, 
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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: 1000216-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIL DOS SANTOS BRANDAO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1000216-60.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ABGAIL DOS SANTOS BRANDÃO 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 VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da 

causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para a soma dos valores almejados à título de danos 

morais (R$ 10.000,00), e os valores cuja inexistência a Autora almeja 

declarar (R$ 166,65). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 

10.166,65 (dez mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos). DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO A Ré questiona a 

idoneidade do extrato de negativação de Mov. 27802203. Observo que o 

aludido documento foi expedido pelo SPC Brasil, sendo, portanto, hábil 

para os fins a que se destina. Saliento que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. 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. OPINO, portanto, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré no que diz respeito à designação de audiência de 

instrução, considerando que os fatos demandam de prova 

predominantemente documentais. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a 

inexistência das dívidas que culminaram na inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 166,65 

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Consigna-se que a Autora nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 29458051), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29726784), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito, e 

pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação apresentada 

à Mov. 29920468. 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 pelo 

Autor. Atenta-se para o fato de que, segundo as alegações da Ré, a linha 

da Autora teria sido habilitada em 27/03/2014 e cancelada em 20/03/2015. 

Na remota hipótese do argumento ser verdadeiro, posto que, não 

comprovado de maneira inequívoca, o débito seria impertinente, pois, de 

acordo com o extrato de Mov. 27802203, o vencimento do débito 

negativado teria se dado em 26/12/2016, ou seja, mais de um ano após o 

cancelamento da linha. Assim, de qualquer dos lados que se analise a 

questão, 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, nem 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 
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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.) Ressalta-se que a Ré não 

pode fundar seu ato ilícito no suposto crescimento desproporcional de 

demandas semelhantes, ou assédio processual. Aliás, ao meu sentir, tal 

fato só corrobora com a reiterada falha na prestação de serviço, posto 

que, se a Ré se acautelasse em averiguar a idoneidade das negativações, 

antes de lança-las, não haveria necessidade das demandas, as quais, 

inclusive, representam, tão somente, o exercício do direito constitucional 

ao livre acesso ao poder judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV. 

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 ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 166,65 (cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), lançada em 16/04/2019, relativa ao contrato 

nº 0210661995. 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 aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, 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 

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), lançada em 

16/04/2019, relativa ao contrato nº 0210661995, caso a Ré não o faça das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 166,65 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), lançada em 16/04/2019, relativa ao contrato nº 0210661995, 

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 

a mesma 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. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

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 as negativações indevidas que se paira sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

Neste caso, não há que se falar em incidência da súmula nº 385 do STJ, 

posto que a Ré não comprovou, de maneira inequívoca, a existência de 

negativação anterior que pairasse sob o nome da Autora. 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, o que entendo pertinente arbitrar 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 em fixar o valor da causa em R$ 10.166,65 

(dez mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 

com determinação à r. Secretaria para que adote as providências 

necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a 

irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação apresentado pela 

Autora. 3. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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$ 166,65 

(cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), lançada em 

16/04/2019, relativa ao contrato nº 0210661995. 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 aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, 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$ 166,65 (cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), lançada em 16/04/2019, relativa ao contrato 

nº 0210661995, 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 (16/04/2019 – Mov. 

27802203), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em 

comprovar, de maneira inequívoca, a existência do vínculo contratual e a 

legitimidade da negativação, OPINO por indeferir o seu pedido pela 

condenação da Autora em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça, bem como no que diz respeito ao pedido contraposto. 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 
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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: 1002694-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002694-41.2020.8.11.0001 

Autor: PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Réu: BANCO ITAUCARD 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, em razão de suposto bloqueio unilateral de cartão de 

crédito. Embora as partes tenham comparecido à audiência de conciliação 

realizada em 11/03/2020 (Mov. 30164701), sem pactuarem acordo na 

ocasião, em seguida, à Mov. 30221914, peticionaram, em conjunto, 

informando a composição amigável da contenda. Consigna-se que a 

petição de acordo foi juntada, mediante assinatura digital, pelo advogado 

do Réu, e está assinado pelo Autor, advogado em causa própria. Observo 

que o advogado detém poderes para transigir, nos termos do 

substabelecimento de Mov. 28974780. Certo é que se mostra lícito e 

louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes, e nada obsta a homologação da transação 

celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 30221914, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. 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: 1018698-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018698-90.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SEBASTIÃO DE LIMA Polo Passivo: OI S/A - BRASIL TELECOM 

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 VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 141,21). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 10.141,21 (dez mil e cento e quarenta e um reais e vinte e um 

centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares 

a serem enfrentadas. 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 da contrato firmado entre as 

partes e da fatura representativa do débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. OPINO, consequentemente, por indeferir o pedido da Ré pela 

designação da audiência de instrução, posto que dispensável à formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, quando o cerne do 

processo demanda prova predominantemente documental. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na qual 

questiona a negativação supostamente indevida de seu nome. Pleiteia, 

assim, declarar a inexistência da dívida negativada, com a respectiva 

baixa, e obter o reconhecimento dos danos morais sofridos. Ressalta-se 

que o Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28648557), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 28744880), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e formula pedido contraposto. Impugnação 

apresentada à Mov. 28932581. 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 do Autor, 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 o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Importa consignar que, à inicial, o 

Autor nega, de maneira expressa, a existência de vínculo contratual com a 

Ré, tanto que se qualifica como consumidor, nos termos do artigo 17 do 

CDC, ou seja, como vítima do evento. 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 o autor teria, efetivamente, o vínculo contratual, e qualquer débito 

pendente em seu nome. Apresentou, tão somente, telas sistêmicas 

unilaterais. Insta consignar que a jurisprudência de nosso estado já deixou 

claro que "telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos 

unilaterais e 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 10 Jun. 2017.) E a 
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Ré assevera, ainda, que o Autor era possuidor de uma linha cancelada 

por inadimplência. No entanto, não apresentou qualquer documento 

robusto que demonstrasse a ordem de serviço para a instalação da linha, 

em nome do consumidor, com a devida assinatura. 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 o 

consumidor, 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 do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. 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. 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 do consumidor 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 do Autor, 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 - 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.) Ação de reparação por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. Alegação de 

negativação indevida. Falta de comprovação da existência do débito. Ação 

julgada procedente. Recurso da requerida improvido. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado n. 1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELAS E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO 

DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e 

faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador 

interno. A inscrição indevida do nome do consumidor 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.” O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com 

razoabilidade. Os juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a 

partir do evento danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(PERUFFO, Lucia. Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 

26 Nov. 2019. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) 

Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do 

serviço pela Ré, ao negativar indevidamente o nome do Autor, 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 ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por DECLARAR a inexistência da dívida 

ora discutida, no valor de R$ 141,21 (cento e quarenta e um reais e vinte e 

um centavos), lançada em 24/05/2019, relativa ao suposto contrato nº 

0005093645765782. (Mov. 28932582) 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 do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito,referente ao débito aqui discutido (acima 

discriminado) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.00,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida (acima discriminada), mediante Serasa Jud, 

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 do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja 

idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação 

do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto que expõe o 

seu nome de maneira indevida. Ora, o apontamento dos dados do Autor, 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a 

intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao 

crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão 

de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida 

negativação dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de 

ausência de relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a 

irregularidade da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado 

pelos danos sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a 

regularidade da operação, conforme dados das "telas sistêmicas " 

juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, 

pois produzida unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e 

assinado pelo autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais 

do mesmo (cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento 

bancário – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – 

Negativação indevida dos dados do autor – Danos morais configurados 

("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir 

deste arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso 

(Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 
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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. 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, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 141,21 (cento e 

quarenta e um reais e vinte e um centavos). No entanto, não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 10.141,21 (dez mil e cento e quarenta e um reais e vinte e 

um centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por 

indeferir o pedido formulado pela Ré, pela designação de audiência de 

instrução, posto que os fatos aqui discutidos são comprovados por prova 

meramente documental, e a solenidade é dispensável à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 3. Comprovados o 

dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL 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 do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 4. OPINO por DECLARAR a inexistência da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 141,21 (cento e quarenta e um reais e vinte e um 

centavos), lançada em 24/05/2019, relativa ao suposto contrato nº 

0005093645765782. (Mov. 28932582) 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 do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), 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 (acima discriminada), mediante Serasa Jud, caso a Ré não o 

faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo 

Autor, 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 (24/05/2019 – Mov. 28935282), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pelo Douto Magistrado. 9. Não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

pedido contraposto formulado à defesa. 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: 1000336-06.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ERCILIO JORGE ZAMAR DE AGUIAR Polo Passivo: OI S/A – BRASIL 

TELECOM 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 VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do 

valor almejado em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência 

o Autor pretende declarar (R$ 241,72). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 10.241,72 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais e 

setenta e dois centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Sem preliminares a serem enfrentadas. 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 da contrato firmado 

entre as partes e da fatura representativa do débito no valor negativado, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/15. OPINO, consequentemente, por indeferir o pedido da Ré 

pela designação da audiência de instrução, posto que dispensável à 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, quando o 

cerne do processo demanda prova predominantemente documental. Pois 

bem. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré, na 

qual questiona a negativação supostamente indevida de seu nome. 

Pleiteia, assim, declarar a inexistência da dívida negativada, com a 

respectiva baixa, e obter o reconhecimento dos danos morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 29466551), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29582142), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito, e formula pedido contraposto. Impugnação 

apresentada à Mov. 29962908. 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 do Autor, 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 o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Importa consignar que, à inicial, o 

Autor nega, de maneira expressa, a existência de vínculo contratual com a 

Ré. 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 o autor teria, 

efetivamente, o vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu 

nome. Apresentou, tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta 

consignar que a jurisprudência de nosso estado já deixou claro que "telas 

sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se 
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prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor." (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso inominado 

cível n. 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que o 

Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No entanto, 

não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a ordem 

de serviço para a instalação da linha, em nome do consumidor, com a 

devida assinatura. 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 o consumidor, 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 do autor, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 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 ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. 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. 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 do 

consumidor 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 do Autor, 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 - 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.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E 

FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. A 

inscrição indevida do nome do consumidor 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.” O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Os 

juros em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento 

danoso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (PERUFFO, Lucia. 

Recurso inominado 0068288-87.2018.811.0001. J. em 26 Nov. 2019. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Fev. 2020.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, 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 ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 241,72 

(duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), lançada em 

12/07/2019, relativa ao suposto contrato nº 000509591246660. (Mov. 

27831335) 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 do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, acima discriminado, 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, mediante 

Serasa Jud, no valor de R$ 241,72 (duzentos e quarenta e um reais e 

setenta e dois centavos), 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 do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao 

Autor, posto que expõe o seu nome de maneira indevida. Ora, o 

apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de 

maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais 

amparados na indevida negativação dos dados do autor no rol de maus 

pagadores – Alegação de ausência de relação negocial entre as partes, 

devendo-se reconhecer a irregularidade da contratação e, em 

consequência, seja o autor indenizado pelos danos sofridos – Defesa da 

casa de crédito sustentando a regularidade da operação, conforme dados 

das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não 

se revela consistente, pois produzida unilateralmente – Ausência, 

ademais, de contrato escrito e assinado pelo autor e tampouco houve a 

juntada de documentos pessoais do mesmo (cópia do CPF e RG), o que 

retira a credibilidade do argumento bancário – Declaração de inexistência 

da dívida que se impõe – Negativação indevida dos dados do autor – 

Danos morais configurados ("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 

3.000,00, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora 

incidentes desde o evento danoso (Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso 

Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso inominado n. 

1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 
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Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Ressalto que, neste caso, não há que se falar em incidência da 

súmula 385 do STJ, posto que não há negativação precedente que assim 

autorize. Ademais, a Ré não logrou êxito em comprovar a existência de 

qualquer outra negativação que não a ora discutida. Trouxe, apenas, um 

trecho, à página 19 da defesa, sem qualquer identificação da fonte, 

sequer do nome específico do Autor, não sendo hábil aos fins a que se 

destina. 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, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 241,72 (duzentos e 

quarenta e um reais e setenta e dois centavos). No entanto, não tendo a 

Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 10.241,72 (dez mil e duzentos e quarenta e um reais e 

setenta e dois centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, pela designação de 

audiência de instrução, posto que os fatos aqui discutidos são 

comprovados por prova meramente documental, e a solenidade é 

dispensável à formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15. 3. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 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 do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por DECLARAR a inexistência 

da dívida ora discutida, no valor de R$ 241,72 (duzentos e quarenta e um 

reais e setenta e dois centavos), lançada em 12/07/2019, relativa ao 

suposto contrato nº 000509591246660. (Mov. 27831335) 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 do Autor dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima 

discriminado), 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, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 241,72 

(duzentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), caso a Ré 

não o faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pelo Autor, 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 (12/07/2019 – Mov. 27831335), e a correção 

monetária a partir da homologação da presente, pelo Douto Magistrado. 9. 

Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a 

comprovação inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO 

por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014128-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTUDIO MARAES SOLUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIVALDO NAZARE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014128-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ESTUDIO MARAES SOLUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME 

EXECUTADO: JUNIVALDO NAZARE DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos (ID nº 30342122) e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o respectivo alvará judicial, 

observando-se os dados bancários informados no ID. 30601007. Sem 

custas e honorários advocatícios. Após, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005461-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005461-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

EXECUTADO: MARILUCE MOREIRA DA SILVA Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 

concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 
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audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014296-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLETE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014296-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERLETE ALVES 

DE SOUSA 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: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1003965-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CRUZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/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 DESPACHO Processo: 1003965-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO CRUZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para 

que a parte Reclamante comprove a impossibilidade de comparecimento à 

audiência conciliatória. Vencido o prazo e havendo justificativa, voltem 

conclusos na pasta de urgência e, do contrário, na pasta de contumácia. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014307-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO EMANOEL DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M B TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014307-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

EMANOEL DOS REIS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR 

VITOR PEREIRA POLO PASSIVO: G M B TAVARES - 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: 07/05/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 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))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO É TEMPESTIVO. PARTE REQUEREU OS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A RECORRIDA PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014320-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCO DE CARVALHO (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 BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014320-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINGTON 

FRANCO DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 07/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014334-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA GAIOLA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014334-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA 

GAIOLA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 07/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014336-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1014336-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PAULO 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

DE MELO ROSA POLO PASSIVO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 

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: 

07/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1018797-60.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MAZINI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SILVA DE SANTANA OAB - SP357918 (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO E O PREPARO FORAM DIGITALIZADOS 

TEMPESTIVAMENTE. INTIMO A RECORRIDA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação 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))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.INTIMO A RECORRIDA 

PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014352-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014352-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO JOSE 

SOARES DE OLIVEIRA 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: 3ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010691-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CINTRA GANANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-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))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO INOMINADO É TEMPESTIVO. PARTE 

REQUEREU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.INTIMO A RECORRIDA 

PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014354-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR BARROS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ZATTAR FILHO OAB - MT19331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014354-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODIR BARROS 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO ZATTAR 

FILHO 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: 07/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014355-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE OLIVEIRA PEREIRA (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. 1014355-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERONDINA DE 

OLIVEIRA PEREIRA 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: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014356-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI SALIES FILHO (REU)

 

PROCESSO n. 1014356-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NUBIA PATRICIA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK 

POLO PASSIVO: LEVI SALIES FILHO 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: 07/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014364-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014364-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR HUGO 

BENA MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO BENA 

MEDEIROS POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS 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: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003713-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAIZA RODRIGUES COSTA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Visto. Designe-se nova data para realização 

da audiência de conciliação. Cite-se no endereço indicado (id. 25161185). 

Promova a Secretaria alteração do endereço no sistema PJE. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA OLIVEIRA ASVOLINSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REGINA DO ROSARIO OAB - MT12862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003505-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARBARA OLIVEIRA ASVOLINSQUE REQUERIDO: SPE 

MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Visto. Designe-se nova data 

para realização da audiência de conciliação. Cite-se no endereço indicado 

(id. 26331842). Promova a Secretaria alteração do endereço no sistema 

PJE. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014400-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BENEDITA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014400-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANICE 

BENEDITA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIMAR 

AZEVEDO SELVATICO 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: 07/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014172-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA TEREZA 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:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014172-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIANA TEREZA DA SILVA REQUERIDO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 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. Em análise sumária não é possível averiguar a falha da 

prestação de serviço, uma vez que se trata de informações unilaterais 

sendo imprescindível a oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase 

inicial, descabe a devolução dos valores a título de reparação de danos 

em razão de eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se 

aguardar a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. 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 em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014336-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014336-11.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PEDRO PAULO DA SILVA LIMA REU: PAG S.A. MEIOS DE 

PAGAMENTO 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. Reclamação que pretende em antecipação de 

tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de inexistência 

de relação jurídica. Porém, no extrato atual do SERASA (abaixo), consta a 

existência de outros registros, não se podendo afirmar, de início, a 

necessidade da medida. ------------------------------------------- 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: 

PEDRO PAULO DA SILVA LIMA DATA NASCIMENTO: 29/06/1974 CPF: 

513.253.301-91 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO ENT.ORIGEM: CDL - BELO HORIZONTE / 

MG DATA VENCIMENTO: 08/09/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: NEG3125081 VALOR: 350,20 DATA INCLUSAO: 

08/10/2018 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/02/2020 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0002887855202002 VALOR: 45,58 DATA INCLUSAO: 16/03/2020 ----------

--------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------

------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - BELO HORIZONTE / MG ENDEREÇO: AV JOAO 

PINHEIRO, 495 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BELO HORIZONTE / MG ----------

--------------------------------- RESULTADO ----------------------------------------

--- >Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------
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---------------------- * 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: 002.247.792.026-2 24/03/2020 16:01:59-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Assim, havendo 

anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido 

antecipatório. 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 em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014364-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REU)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014364-76.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VITOR HUGO BENA MEDEIROS REU: MM TURISMO & VIAGENS 

S.A, TRIP - LINHAS AEREAS 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 de transporte aéreo, a 

tentativa de rescisão e a pandemia do vírus COVID-19. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de manter os 

descontos referentes ao contrato que, em tese, não tem mais interesse a 

parte Reclamante, bem como, a proteção necessária a sua saúde. 

Registro que no mérito da reclamação será analisado quanto ao pedido de 

cancelamento e a conversão em crédito para utilização do serviço 

posteriormente, não impedindo neste momento a suspensão do contrato. 

Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente 

a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda os termos do contrato de transporte noticiado na 

inicial; b) suspenda as cobranças do referido contrato; c) não promova a 

negativação do nome da parte Reclamante referente ao contrato em 

discussão e, se já ocorrido, exclua, 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. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., 

ressalvadas as hipóteses previstas no art. 5, da Portaria Conjunta nº 

249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO PEREIRA MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003970-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO 

REQUERIDO: NATALICIO PEREIRA MENEZES 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004225-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DAVID PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004225-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLINGTON FLAVIO DE SOUZA REQUERIDO: BRUNO 

DAVID PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010524-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO DIAS DE CASTRO (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BENEDITO MOREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010524-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL FRANCISCO DIAS DE CASTRO, CARLOS 

AUGUSTO BARBOSA JUNIOR REQUERIDO: ADILSON BENEDITO MOREIRA 

MARTINS 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 
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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. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004370-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS JACQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004370-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DIAS JACQUES CORREA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão 

antecipatória, eventualmente já deferida. 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. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008818-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DUETS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008818-74.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DUETS EXECUTADO: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010910-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DA SILVA VALVERDE (REQUERENTE)

ROSIELEN CANDIDA LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010910-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIELEN CANDIDA LEMES DOS SANTOS, ALDO DA 

SILVA VALVERDE 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011100-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PRISCILA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANGELO DA COSTA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011100-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANE PRISCILA MARTINS FERREIRA REQUERIDO: 

ALEXANDRE ANGELO DA COSTA 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004763-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(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 SENTENÇA Processo: 1004763-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOCELINA DE ARAUJO BASTOS REQUERIDO: OI MÓVEL 

S/A 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. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002647-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 SENTENÇA Processo: 1002647-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO PEREIRA JUNIOR 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. 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. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004873-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA DA SILVA SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004873-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELE APARECIDA DA SILVA SOUZA BORGES 

REQUERIDO: OI S.A 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1005008-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011411-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELE CRISTINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

FABIO LUIS BRANDAO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS LISBOA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011411-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANIELE CRISTINA ROSA DE JESUS, FABIO LUIS BRANDAO 

CAMPOS REQUERIDO: REGIS LISBOA RODRIGUES 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007171-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA APARECIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007171-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

EDINEIA APARECIDA DE SOUSA 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011729-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL TIAGO CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MATTEI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011729-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NORIVAL TIAGO CABRAL REQUERIDO: ELISANGELA 

MATTEI 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. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005446-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALFREDO LEITE HAGE (REQUERENTE)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005446-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA 

TOWER REQUERIDO: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005786-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA NOGUEIRA EREGIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005786-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GABRIELLA NOGUEIRA EREGIPE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada decisão antecipatória, eventualmente 

já deferida. 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. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012034-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012034-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA ABBADIA LEVENTI DUARTE REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A 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. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007381-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS PAULINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007381-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA - ME REQUERIDO: 

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS PAULINO DE SOUZA 

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. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012227-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE BRITO CONCEICAO (REQUERENTE)
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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: 1012227-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENTA DE BRITO CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Publicada 

no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012281-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI LAURO SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012281-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIONEI LAURO SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-29.2019.8.11.0001

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:

KAROLINNY PATRICIA LIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006299-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

KAROLINNY PATRICIA LIRA MOREIRA 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. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014291-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON GONCALO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

 

PROCESSO n. 1014291-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELTON 

GONCALO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 4ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014295-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M B TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014295-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO ALVES 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR PEREIRA 

POLO PASSIVO: G M B TAVARES - 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: 4ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014298-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GONCALVES (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. 1014298-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDIANE 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 

DA 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: 4ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014312-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FEITOSA BUENO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 669 de 714



Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014312-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

FEITOSA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA 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: 06/05/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014325-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA FERNANDA NOVAIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M B TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014325-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAINA 

FERNANDA NOVAIS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSIMAR VITOR PEREIRA POLO PASSIVO: G M B TAVARES - 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: 4ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004657-21.2019.8.11.0001 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: JOAO 

PAULO BARRETO TAVARES - MT15363- OAdvogado do(a) REQUERENTE: 

JOAO PAULO BARRETO TAVARES - MT15363-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:50 , 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, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004657-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CORREA MEYER LIOTTI (REQUERENTE)

ANA PAULA FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014327-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ISMAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014327-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL ISMAEL 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE 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: 06/05/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1016724-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVANDRO DUARTE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-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))

 

Processo n. 1016724-18.2019.8.11.0001 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: 

WALDEMAR ALVES LOPES - MT15537-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

22/01/2020 Hora: 14:00 , 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, 13 de 

novembro de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016724-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEVANDRO DUARTE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-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))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005915-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON JESUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014353-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014353-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA EMILLY 

CERQUEIRA CALDAS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS 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: 4ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004326-39.2019.8.11.0001 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) REQUERENTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - MT0008312S-A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 07/10/2019 

Hora: 09:20 , 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, 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, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018255-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SOCORRO VEHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018255-42.2019.8.11.0001 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: 

EMERSON SANABRIA CARVALHO - MT6413-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

29/01/2020 Hora: 11:00 , 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, 27 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014371-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014371-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE INALDO DA 

SILVA FILHO 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: 06/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014265-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014265-09.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ALEXANDRE 

GONCALVES DO NASCIMENTO RECLAMADO(A): VIVO 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. Cuiabá, 24 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014353-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014353-47.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA EMILLY CERQUEIRA CALDAS ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos documento capaz de comprovar 

o alegado bloqueio da conta bancária de sua titularidade, porquanto o 

documento juntado é expresso em indicar o bloqueio da senha de 08 (oito) 

dígitos (utilizada para operações via internet). Neste contexto não há 

prova nos autos que indique a existência do bloqueio da conta bancária 

identificada na petição inicial. De igual forma não há prova nos autos 

acerca do bloqueio do montante de R$400,00 (quatrocentos reais) objeto 

de transferência a ser creditada em sua conta bancária. Oportuno 

registrar que o extrato bancário juntado aos autos, embora de difícil leitura 

em razão da maneira em que realizada digitalização, permite inferir que a 

data final das informações nele consignadas é o dia 19/março, não 

havendo, pois, prova de que a transferência realizada pela pessoa de 

Adriane Santos Oliveira (doc. de Id. nº 30637750) não tenha se efetivado. 

Posto isso, determino seja a parte reclamante intimada para juntar aos 

autos: a) prova do bloqueio da conta de sua titularidade, qual seja, Ag. 

4043-6 Conta nº 21999-1 e b) extrato que comprove não ter havido o 

crédito da transferência no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) 

(extrato do mês de março), devendo a sua digitalização se dar de modo a 

permitir a sua leitura. 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: 1014374-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014374-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM POLO PASSIVO: NETFLIX ENTRETENIMENTO 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: 06/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014321-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ARAGAO JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT14115-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1014321-42.2020.8.11.0001 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) TESTEMUNHA: 

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - MT14115-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 06/05/2020 Hora: 10:50 , 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, 24 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARCIANA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Certifique-se quanto ao retorno do AR da parte reclamada. Em 

sendo positiva a citação da reclamada, concluso para sentença. Em sendo 

negativa a citação, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme a pauta do juízo. Cite-se no endereço indicado no ID anterior. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 30464615. Concedo o prazo de 

05 dias para o cumprimento da determinação. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014150-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014150-85.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO MANSO EXECUTADO: HILTON CARLOS DA 

COSTA CAMPOS Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia dos 

documentos de identificação pessoal do síndico, 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: 1006548-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA (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))
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 30517447. Intime-se a parte 

promovente para que no prazo de 10 dias, junte aos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial) e 

prova do seu pagamento dos últimos doze meses. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007174-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO DOURADO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da ausência de manifestação da parte executada, intime-se 

a parte exequente para que junte aos autos cálculos atualizados da dívida 

para fins de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do 

feito. Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007659-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da ausência de manifestação da parte exequente, intime-se 

a parte executada para que inicie os pagamentos, mediante depósito 

judicial, do parcelamento da dívida, no prazo de 05 dias. Aguarde-se 

integral cumprimento da obrigação. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019551-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SIDINEI DE MORAES (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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração que consta no ID. 30460144, no prazo de 05 

dias. Após, concluso. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CHAIM SAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da informação de ausência do retorno de citação, determino 

seja designada nova data para audiência de conciliação, conforme a pauta 

do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017235-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos 

Embargos de Declaração que consta no ID. 30589590, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Indefiro o pedido que consta no ID. 30301527, vez que o feito foi 

sentenciado em razão da ausência da emenda a inicial, como determinado 

no ID. 27902489. Assim, retorne os autos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004037-09.2019.8.11.0001

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:

ADRIANA AQUINO BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Defiro o pedido de ID. 30531577. Cite-se a parte executada, no 

endereço indicado, como requerido na petição que consta do ID. 

30531577. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MATOS DIAS DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GIORDANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante do novo endereço da parte reclamada indicado na petição 

que consta no ID. 30078697, designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme a pauta do juízo. Defiro o pedido de citação da parte 

reclamada, por mandado. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014241-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))
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FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELY DA ROSA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se 

sentenciado. Assim, retorne ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte executada para que comprove o cumprimento do 

acordo, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento da execução. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando que o feito encontra-se sentenciado por ausência 

de manifestação da parte interessada, indefiro o pedido que consta no ID. 

30379800. Retornem os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010133-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIDAL LEVY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URSINO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Diante da informação que consta na petição ID. 30584663, 

intime-se a parte reclamante para que manifeste quanto a petição do ID. 

30584663, no prazo de 05 dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014284-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARINHO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Cite-se a parte executada, 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). 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016791-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBBY ASSIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE MORAES CORREIA OAB - MT23467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto a petição 

da parte executada que consta no ID. 30623764, no prazo de 05 dias, sob 

pena de aceitação tácita. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014231-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014231-34.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARIA LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA REU: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 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: 1006189-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES ARAUJO (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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 30616112. Intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), e 

prova de seu pagamento dos últimos doze meses. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (TESTEMUNHA)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Defiro, parcialmente, o pedido que consta no ID. 30598836. Diante 

da urgência que o caso requer, expeça-se novo mandado para intimação 

da reclamada quanto a decisão proferida no ID. 30469452. Cumpra-se em 

regime de plantão, servindo a presente como intimação/ofício. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014391-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA PEREIRA 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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014391-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IOLANDA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

06/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014397-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILA RAFAELA GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014397-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILA RAFAELA 

GONCALVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA 

SILVA CORREA 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: 06/05/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1017531-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE CASTRO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014401-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014401-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTER ALVES 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

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: 06/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022214-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA APARECIDA SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-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 que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005915-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON JESUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014321-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ARAGAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES OAB - MT14115-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014321-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ULISSES ARAGAO JUNIOR REQUERIDO: OI S.A I- Cuida-se 

de pedido liminar formulado por ULISSES ARAGÃO JÚNIOR na qual 
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pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob 

o argumento de que não manteve relação jurídica com a reclamada OI S/A 

que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. 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. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. O perigo resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada 

junto ao SERASA, no importe de R$134,75 (cento e trinta e quatro reais e 

setenta e cinco centavos) com data de inclusão no dia 25/novembro/2019, 

bem assim em eventuais outros órgãos de proteção ao crédito. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a 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. II- Designe-se 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013688-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ARAUJO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013688-31.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANGELICA ARAUJO MAGALHAES REU: CLARO S.A. Vistos, 

Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a concessão de 

medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de telefonia e internet 

que deixou de operar, mesmo estando adimplente. 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. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à 

utilização do serviço em razão de ato que não se pode atribuir à 

reclamante. Ocorre que os serviços de telefonia e internet restaram 

inoperantes, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, mesmo estando adimplente. O 

perigo de dano se traduz na permanência da inoperação dos serviços 

contratados, sem que para tanto tenha dado causa a reclamante. Valendo 

ainda consignar que a internet e linha telefônica tem a função de lhe servir 

como ferramenta de trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 

300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a reclamada que promova o 

restabelecimento dos serviços contratados pelo combo de telefonia e 

internet, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva 

intimação. Aplico à parte reclamada, para o caso de descumprimento da 

determinação, multa que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013734-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JAMIL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013734-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO JAMIL CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de 

telefonia junto à linha nº (65) 99308-9923 que deixou de operar por ato 

devido à reclamada, bem como para que proceda a suspensão da 

cobrança indevida realizada na fatura questionada. 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. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à 

utilização do serviço em razão de ato que não se pode atribuir à parte 

reclamante. Ocorre que o serviço restou inoperante, sem que tenha 

havido solicitação pelo consumidor e bem assim, pelo que se vislumbra, a 

princípio, ante a inexistência de débitos. O perigo de dano se traduz na 

permanência da inoperação dos serviços, sem que para tanto tenha dado 

causa a parte reclamante. Valendo ainda consignar que a referida linha 

telefônica tem a função de lhe servir como ferramenta de trabalho. Tal fato 

resta bastante para apontar que o indeferimento da medida é que poderá 

vir a causar danos irreparáveis à parte. Ora, não soa jurídico determinar 

que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, 

com forte na norma do art. 300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a 

reclamada que promova o restabelecimento do serviço contratado pelo 

reclamante referente ao terminal móvel (65) 99308-9923,no valor de 

R$34,99( trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), suspenda a 

cobrança indevida realizada na fatura questionada, bem como para que se 

ABSTENHA de promover a inclusão dos dados do titular nos cadastros de 

proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva 

intimação. Aplico à parte reclamada, para o caso de descumprimento da 

determinação, multa que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012817-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE THULLER JANDRE 11623841747 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012817-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATALIA BISELLI CORDEIRO REQUERIDO: STEPHANIE 

THULLER JANDRE Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS e DANOS MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida a realizar a 

entrega dos produtos adquiridos “VIA SEDEX, quais sejam, 14 unidades de 

“Manual dos Padrinhos”, 2 unidades de “Convite Pajens e Daminha”, e 105 

unidades de “Convite Green”. Passo análise da liminar. 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 ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, in 

casu, concorrem. Conforme se evola dos autos há documentação 

bastante capaz de conduzir à verossimilhança da alegação vertida na 

inicial, porquanto resta demonstrada a aquisição dos itens acima 

identificados, cuja entrega ainda não foi realizada a reclamante. A 

documentação que aparelha o pedido serve para demonstrar o 
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cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da medida 

requerida. O perigo de dano é patente, uma vez que passado mais de mês 

da compra, e a parte reclamada não procedeu com o envio dos itens 

adquiridos. A requerente tentou fazer contato com a empresa reclamada 

sem retorno. Ocorre que a compra foi feita online e o casamento da 

reclamante ocorrerá em menos de 05(cinco) meses e a requerente ainda 

não enviou seus convites e ainda pelo fato dos noivos não possuírem 

condições financeiras de adquirir novos convites em outra empresa. Por 

tais razões é que entendendo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida e de conseguinte DEFIRO a tutela de urgência para 

o fim de DETERMINAR à reclamada que proceda a entrega dos produtos 

adquiridos, VIA SEDEX, quais sejam, 14 unidades de “Manual dos 

Padrinhos”, 2 unidades de “Convite Pajens e Daminha”, e 105 unidades de 

“Convite Green, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação. 

Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011114-35.2020.8.11.0001

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Entretanto, é sabido que 

a tutela antecipada deve corresponder à tutela definitiva que será 

prestada se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. Há, 

ainda, de se produzir “prova inequívoca” que não ofereça possibilidade de 

discussão, que convença por sua “aparência de verdade”. No caso 

vertente, verifico que é prudente e recomendável postergar-se a solução 

do feito para a sentença final de mérito, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações da parte requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela 

antecipada, consistente na prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações. Nesse sentido: “Agravo de instrumento – Ordinária declaratória 

de inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência para exclusão 

da negativação do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito- 

Indeferimento – Ausência, por ora, dos requisitos legais previstos no art. 

300 do CPC – Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste 

momento processual e de forma indene de dúvidas, que a cobrança objeto 

de questionamento, e que deu origem à negativação, foi efetivada de 

forma indevida – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida - 

Recurso desprov ido” .  (TJ-SP 20699417620188260000 SP 

2069941-76.2018.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2018). 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. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004166-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BUSSE FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE PEDIDO DE 

LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA que a parte reclamante formula em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, postulando a concessão de liminar para que 

a empresa se abstenha em interromper os serviços de fornecimento de 

água, bem como para que regularize a vistoria e medição corretamente 

conforme a solicitação no dia 08 de outubro de 2019, da matrícula n. 

483067. Passo à análise da medida liminar. A parte colaciona aos autos 

faturas que apontam significativa diferença entre o mês objeto da 

demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar 

ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de consumo da 

reclamante. 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 amparada em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que 

permite a suspensão da exigência do débito que contesta judicialmente. 

Posto isso, com forte na norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a 

parte reclamada intimada para que se ABSTENHA em interromper os 

serviços de abastecimento de água junto à residência da parte reclamante 

(Mat. 483067), ou caso já houver interrompido determino o 

restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) horas, a contar da efetiva 

intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário 

em que encerrada a diligência. DEFIRO a suspensão da cobrança da 

fatura referentes ao mês questionado. DETERMINO ainda que a reclamada 

regularize a vistoria e medição corretamente conforme a solicitação no dia 

08 de outubro de 2019. Impõe-se registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de água, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda. Anoto para o caso de descumprimento da medida multa no 

importe de R$1.000,00 (mil reais). Designe-se nova data para sessão de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo 

a presente decisão como mandado de citação/intimação. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006121-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIA BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

LUZIRENE BARBOSA GOMES NUNES (REQUERENTE)

MARIO MARCIO GOMES (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

MANOEL NORMINDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - 

CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A Vistos, Cuida-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL 

proposto por MANOEL NORMINDO GOMES e OUTROS, objetivando 

levantamento de valores existentes junto à COOPERATIVA SICREDI que 

estejam em nome da Sra. BIRACY BARBOSA GOMES. Acosta 

documentos. Nada obstante os argumentos e documentos constantes e 

encartados aos autos, tenho que o pedido não pode ser apreciado sob o 

rito dos Juizados Especiais Cíveis. Com efeito, colhe-se dos autos a 

informação de que o “de cujus” deixou bens a serem inventariados, fatos 

que por si só afastam a possibilidade de apreciação do pleito nesta justiça 

especializada, porquanto reclamada necessária a abertura do processo 

de inventário. Cito: Ementa: ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Havendo bens em nome do 

de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará para liberação de 

valores e venda de bem sem a abertura do inventário. Precedente desta 

Corte. Apelação desprovida, de plano.(Apelação Cível, Nº 70077018042, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em: 08-05-2018) Anoto que no documento juntado aos 

autos, consistente na Certidão de Óbito, especificamente no campo 

“Averbações/Anotações” consta a informação de que “Deixou 04 filhos e 

deixou bens a inventariar”. Assim é que se mostra incompetente o Juizado 

Especial Cível para admitir o trâmite do presente pedido de Alvará Judicial. 
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Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito e o faço com 

fulcro na norma do art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Sem custas. 

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011457-31.2020.8.11.0001

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:

HUMBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CATIANE OLIVEIRA E SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação com relação a executada CATIANE OLIVEIRA E 

SILVA ALMEIDA, 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. Prossiga-se 

com a execução com relação ao executado HUMBERTO CARVALHO DE 

ALMEIDA. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014288-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIRGILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014288-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

VIRGILIO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA 

DE ALMEIDA 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: 5ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014300-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GONCALVES (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. 1014300-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDIANE 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 

DA 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: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014302-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GONCALVES (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. 1014302-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDIANE 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 

DA 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: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014225-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, emendar a inicial apresentando as faturas objeto da discussão, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014316-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRHEGORY 

PAIVA PIRES MOREIRA MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

PINCERATO FONTES DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

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: 

13/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014319-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M B TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014319-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBERSON 

LEANDRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR 

VITOR PEREIRA POLO PASSIVO: G M B TAVARES - 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: 13/05/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014322-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTOS DA SILVA DE SOUZA (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)

 

PROCESSO n. 1014322-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

SANTOS DA SILVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 13/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014483-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZINETE DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho o pedido de Id 27305361. Designe-se nova 

audiência. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014350-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANNE KYULA ALVES OAB - MT27066/O (ADVOGADO(A))

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Diante da impossibilidade de citação da parte reclamada, 

designe-se nova audiência. Cite-se a parte reclamada. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013772-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREIS DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Inexiste pedido de antecipação de tutela. Assim, cite-se a 

parte reclamada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014331-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014331-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEI FERREIRA 

PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 13/05/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1019498-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

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 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1019498-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 23.241,08 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO DIAS DE OLIVEIRA Endereço: RUA DA FÉ, 220, JARDIM 

PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-090 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. NO INTUITO DE DAR CÉLERE 

CUMPRIMENTO NA DECISÃO ACIMA EXARADA "Cumpra-se, no plantão, 

expedindo-se o necessário.", INTIMO A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, ENDEREÇO 

LOCAL DO POLO PASSIVO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO EM PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 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, 24 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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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: 1014337-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014337-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANETE DE 

SOUZA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 13/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014340-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ACASSIO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014340-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAICON 

ACASSIO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 13/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014345-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014345-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

RUFINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL 

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: 

13/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1001100-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIR MORAES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 PROCESSO n. 1001100-89.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: JANIR MORAES SERRA Endereço: 

AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, Apartamento 704, Bloco A, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-670 POLO PASSIVO: Nome: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, Andares 

3 ao 6, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04719-002 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014357-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014357-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO SANTOS 

LIMA 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: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014366-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL PEREIRA 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)

 

PROCESSO n. 1014366-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAUL PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

13/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004386-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE LEITE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004386-12.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.884,70 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Endereço: AVENIDA PEDRO 

TAQUES, 1686, SALA 01, JARDIM ALVORADA, MARINGÁ - PR - CEP: 

87033-000 POLO PASSIVO: Nome: RAYANE LEITE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4984, SOBRELOJA - BAIRRO 

VISTA ALEGRE, VISTA ALEGRE, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-700 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DO 

AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 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, 24 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004152-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

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: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 19/09/2019 Hora: 17:00 (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 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, 29 de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado 

pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 681 de 714



SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, 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: 10/10/2019 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. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, 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: 10/10/2019 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. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006873-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1006873-52.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES 

Endereço: zona rural, mt351, km 70, Distrito de Pirizal, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: SABEMI 

SEGURADORA S.A Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 586 LOJA 03, - 

ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Senhor(a): 

SABEMI SEGURADORA S.A A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR PITTA (REQUERENTE)

ARTEFRIO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO 
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PROENCA, 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: 15/10/2019 Hora: 12:10 (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. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR PITTA (REQUERENTE)

ARTEFRIO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO 

PROENCA, 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: 15/10/2019 Hora: 12:10 (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. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM EGIDIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1002881-83.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 11.068,83 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SALIM EGIDIO DE 

AMORIM Endereço: Rua Cinco, 25, quadra 05, Jardim Industriário II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO 

S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, 

Torre Olavo Setubal, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO ACOSTADA NO MOVIMENTO RETRO. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 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, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003979-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RHAZZES MORAIS DELGADO, 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: 03/10/2019 

Hora: 17:20 (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, 4 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1014380-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

MEDEIROS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO 

FERREIRA DE ALCANTARA POLO PASSIVO: NU PAGAMENTOS 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: 13/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1010744-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERALINA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE ALBERTO ARCASA, 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: 19/11/2019 

Hora: 09:30 (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. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014383-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SANTANA DE ASSUNCAO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014383-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEIDE 

SANTANA DE ASSUNCAO ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 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: 13/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014386-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014386-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

MAGALHAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 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: 

13/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014387-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014387-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

BATISTA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA 

LIMA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1004647-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PAULO NUNES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1004647-74.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.971,59 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCUS PAULO 

NUNES NASCIMENTO Endereço: RUA DEZESSETE, PARQUE RESIDENCIAL 

TROPICAL VILLE, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-819 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

21500, PRÉDIO PRATA, 4 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a MARCUS PAULO NUNES NASCIMENTO A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 24 de 

março de 2020. Atenciosamente, (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006034-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/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))

 

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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1006034-27.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 17.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO LEITE DA COSTA Endereço: 

RUA QUATRO, 23, LOTEAMENTO SÃO THOMÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-500 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, SN, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DOEXECITADO, 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 

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, 24 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006748-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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))

 

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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1006748-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.091,26 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAQUEL DOS 

SANTOS NASCIMENTO Endereço: RUA CARLOS ALBERTO FEITOSA, 480, 

LOT 14, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: Manoel Santos Coimbra, 184, bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 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 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, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011743-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

 

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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1011743-43.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 3.615,89 ESPÉCIE: 

[Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO GARDEN VILLE 

Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO PEDRO GARDÉS, 274, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-269 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE CHARBEL MALOUF Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 

1789, ED. ARTHÉ AP. 2101, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-580 

Nome: VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF Endereço: 

RUA PROFESSOR JOÃO PEDRO GARDÉS, 274, CONDOMINIO GARDEN 

VILLE, apartamento 1101, Torre J, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-269 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DOS ARS NEGATIVOS COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 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, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 686 de 714



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: 1020093-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA DE BESSA (EXECUTADO)

 

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 JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1020093-20.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 12.360,94 ESPÉCIE: 

[Direitos / Deveres do Condômino]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA DAS MINAS DO CUIABA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - 

ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA SILVA DE BESSA Endereço: AVENIDA SÃO 

SEBASTIÃO, 357, - ATÉ 430/431, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78030-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DO 

AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 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, 24 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014398-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014398-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS DOS 

SANTOS PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 5ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003548-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/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))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1003548-69.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: VIRGINIA SOARES DA SILVA Endereço: 

RUA V, 179, QUADRA 28 , LOTE 07, Nova Canaã II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 24 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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 
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“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: 1011176-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO SILVA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 ADAUTO DOS SANTOS REIS PROCESSO n. 

1011176-12.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.101,07 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERALDO AUGUSTO SILVA DA LUZ Endereço: RUA DUZENTOS E 

DEZENOVE, 20, Setor 2, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-240 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: BANCO DO BRASIL 

(SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70073-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à 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 descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

21/11/2019 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 25 de outubro de 

2019. (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: 1011993-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO LUIZ NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de reclamação cível interposta pelo reclamante, 

com o fito de compelir a reclamada a se abster de efetuar descontos na 

conta corrente do reclamado, bem como a autorização do depósito em 

juízo de valor depositado indevidamente em sua conta. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Compulsando os autos, evidencio que 

no caso em tela encontram-se presentes os requisitos para a concessão 

da liminar pretendida, encontrando-se caracterizada a existência da 

prática de método comercial abusivo, de tal sorte, que se não for deferida 

a medida pleiteada, acarretará a perda da pretensão do autor. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada pela parte reclamante para determinar que a Reclamada se 

abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário dos 

autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ser fixada multa 

em caso de descumprimento. Indefiro, por ora, o pedido de depósito do 

valor nos autos. No mais, intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Pelo mesmo mandado, cite-se a 

parte Requerida para querendo contestar, no prazo legal, indicando-se 

provas, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente, caso não seja a ação contestada. Intime-se. 

Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015695-30.2019.8.11.0001

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)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006873-52.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008346-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015735-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA EVA DE AZEVEDO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006811-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY RAYSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS VILELA LEAL (REQUERENTE)

ISABELA PRADO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM ROYAL DUTCH ARLINES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pelos 

reclamantes e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005847-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007446-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA CRUZ 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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 
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Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010075-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006203-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR LUIZA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009763-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE SOUSA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004273-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA RIBEIRO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011906-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (REQUERENTE)

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007065-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON JOSE FERREIRA OAB - MT25896/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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006900-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS
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D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004487-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICYA PALMEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012503-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM FABRICIA DO NASCIMENTO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

reclamante, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a do preparo. No 

mais, estando tempestivos os recursos inominados interpostos por ambas 

as partes, recebo-os com efeito devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). 

Intimem-se as partes para apresentarem as contrarrazões no prazo legal. 

Decorrido o prazo, com ou sem a colação desta, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007948-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DE ARRUDA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012791-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DE LARA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010523-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EWANGLLA SOUZA BELLEM (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e devidamente preparado, recebo o recurso nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou 

sem a colação destas, remetam-se os autos à eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007062-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSPORTS VENTURES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DA SILVA OAB - RJ114224 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do CPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte, recebo o recurso nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). Intime-se a parte contrária para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem a colação 

destas, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal do Estado, grafando 

as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012417-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEO FLAVIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT17643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Estando tempestivo o recurso inominado interposto pela 

parte reclamada e seu respectivo preparo, recebo-o nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as 

contrarrazões se encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. 

Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007091-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIA RAMUALDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MACHADO PINTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA OAB - MT26022/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Numeração Única: 1000842-79.2020.8.11.0001 

Reclamante: JOSÉ CARLOS MACHADO PINTO TEIXEIRA Reclamada: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. O Reclamante 

alega na petição inicial: - que contratou com a reclamada passagem aérea 

com destino ao Rio de Janeiro, e, que o voo de volta para Cuiabá teria com 

escala de três horas na cidade de Brasília, porém houve alteração do voo, 

fazendo escala em Guarulhos, o que ocasionou atraso de cinco horas na 

viagem; - foi obrigada a desembolsar valores não previstos na viagem em 

razão da alteração do itinerário com alimentação, além de que não lhe foi 

concedido o assento “gol mais conforto”, em razão de não estar mais 

disponível; A Reclamada, em defesa, afirma que não há que se falar em 

falha na prestação do serviço, tendo em vista que a mudança no itinerário 

do voo em decorrência da alteração da malha aérea, porém que o 

consumidor foi notificado com a antecedência de 72 horas, e, ainda que 

foi fornecida toda assistência, inclusive sendo realocado no primeiro voo 

disponível, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos 

morais e materiais. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente entre as partes. Em análise aos autos tem-se que 

restou demonstrado que houve a alteração unilateral do voo de retorno do 

Reclamante para Cuiabá, e, que a Reclamada não forneceu nenhuma 

assistência material ao consumidora, a qual foi obrigada a arcar com 

alimentação, além de ter ocasionado um atraso de cinco horas para que 

pudesse chegar ao seu destino final. Cumpre destacar que não há provas 

de que a Reclamada realizou a comunicação de alteração de voo com 

antecedência de 72 horas, conforme previsto pela ANAC. Ademais, no 

caso vertente a Reclamada não negam o ocorrido, limita-se a alegar que 

houve necessidade de alteração da malha aérea, tendo acrescentado em 

sua defesa que se deu por mau tempo, eis que havia instabilidade 

climática no trecho anterior o que teria prejudicado o voo, alegação esta 

incompatível com a outra tese de defesa na qual sustenta que houve 

notificação previa da alteração na malha aérea. Deste modo, tem-se que a 

Reclamada não tendo apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir 

as alegações do reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório 

que lhes competia ao teor do art. 373, II do CPC. 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 pelo Reclamante decorrente do 

descaso da Ré, que gerou desconforto, aflição e transtornos, sendo, sem 

sombra de dúvida, passível de indenização. O fato se agrava em razão de 

que o Reclamante se trata de pessoa idosa. A Corroborar: “ALTRAÇÃO 

DE 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. 

Dano moral. A alteração unilateral no horário do voo dos apelantes, 

somado ao fato de somente terem sido notificados da alteração no 

momento do embarque do voo originário, sem qualquer assistência da 

companhia aérea demandada, e diante do limitado interregno com o qual 

não contavam, acarretou-lhes situação de extremo desgaste não resta 

dúvida. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento 

comumente verificados pelos passageiros de transporte aéreo, 

configurado o efetivo abalo moral, passível de reparação. 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 

necessário observar as condições financeiras das partes, a gravidade do 

fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum 

majorado para patamar mais adequado ao caso concreto e a 

jurisprudência deste Tribunal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS - Apelação Cível n. 70079956173, Décima Primeira Câmara Cível, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2018)”. Finalmente, cabe 

registrar que em se tratando de dano moral puro, não há necessidade da 

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. Definida a responsabilidade da Ré, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Reclamante. 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 
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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$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Reclamante, é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Em 

razão da alteração do voo, a Reclamada deve restituir ao Reclamante o 

valor desembolsado na aquisição do assento conforto, qual seja, R$ 96,00 

(noventa e seis reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente 

pelo INPC/IBGE e com juros legais a partir do desembolso. Esclarece-se 

ainda que o valor de restituição do assento conforto será na forma 

simples, eis que se trata de mero descumprimento contratual. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e, o faço para: 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

para a Reclamante, a título de indenização por danos morais, devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação; CONDENAR a Reclamada ao pagamento dos danos 

materiais ao Autor, o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais), os quais 

deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros legais a partir do 

desembolso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidade legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Diani de Moraes Juíza Leiga 

Vistos, 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. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos 

Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018443-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES LINO DE SOUZA (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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018443-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVANILDES LINO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N 

T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício 

capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º 

do CPC. Ausência de Interesse Destarte, REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse de agir, não sendo obrigatória a reclamação administrativa. 

Extrato de Negativação Do mesmo modo, a reclamada sustenta que o 

extrato de negativação apresentado pela autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada às preliminares, passo ao mérito. III – MÉRITO Pleiteia a 

reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu nome 

em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada por débito 

no valor de R$ 119,08 (cento e dezenove Reais e oito centavos), com data 

de inclusão 21/07/2018, promovido pela Reclamada. Neste sentido, 

argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez que não possui 

qualquer relação jurídica com a reclamada. Assim, pugna pela 

consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em sede de contestação, a reclamada 

afirma que após análise do histórico da cobrança, foi constatado que a 

parte autora celebrou contrato de nº 0333456901, pertinente à linha (65) 9 

9693-0853, a qual foi migrada para o plano controle 10/01/2018, e 

cancelado em 27/11/2018. Aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Acostando, para 

comprovar suas alegações, telas de seu sistema interno, bem como áudio 

de atendimento supostamente realizado para a Autora. Deste modo, a 

ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é 

motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por fim, pugna pela condenação da reclamante ao pedido 

contraposto e às penas de litigância de má-fé. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Logo, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos faturas e 

áudio que demonstram a utilização dos serviços e pagamentos realizados. 

Além disso, de acordo com as provas dos autos, constam pagamentos 

realizados. Dessa forma, depreende-se que se houve pagamento, é 

porque houve contrato. Não há como aludir que um estelionatário se utilize 

de dados pessoais e ainda sim assuma a incumbência do pagamento. 

Ademais, não se pode negar, na contemporaneidade, de call center, 

informática, tecnologia, que muitos contratos são pactuados 

eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é ignorar à 

modernidade dos contratos via internet. Em que pese a majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, sem a assinatura da Reclamante, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar algumas 

prestações/faturas. Portanto se adimpliu o contrato, é porque mantinha e 

manteve a relação contratual com a Reclamada. Além disso, como 

dedilhado o próprio áudio confirma anexado confirma o endereço 

informado pelo autor na inicial. Nesse sentido, recente jurisprudência da 

Turma Recursal de Mato Grosso. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FINANCEIROS . CARTÃO DE CRÉDITO (ELO PLUS) ? A 

RECLAMADA TROUXE AS FATURAS BEM COMO REGISTROS DE 

PAGAMENTOS QUE CONFIRMAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - FRAUDE NÃO CONFIGURADA ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

? INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ? PRESENÇA DE COMPORTAMENTO 

MALICIOSO DA PARTE AUTORA ? LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Processo nº 80447478320188110001, Turma Recursal de Mato Grosso, 

Relator Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 09/04/2019) (destaquei) 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO 

COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte 

Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação 

jurídica que os envolve através de fartos documentos que comprovam a 

contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e 

utilização, sendo que a Reclamante sequer impugnou tais faturas, 

tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em 

impugnar e não o fez. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso 

Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato 

Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 

19/06/2018). (destaquei) EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$108,77 (cento e oito reais e setenta e 

sete centavos) – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – 

HISTÓRICO DE PAGAMENTO E CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a qual 

condenou a Ré ao pagamento, a título de danos morais, no valor de 
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R$10.000,00 (dez mil reais). 2. A parte Autora nega a relação jurídica com 

a Recorrente, logo, desconhece o débito que ensejou sua inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$108,77 (cento e oito reais e 

setenta e sete centavos). 3. Insurge a parte vencida, em matéria recursal, 

pugnando pela reforma da sentença de piso para reconhecer o débito 

discutido e, consequentemente, afastar a incidência dos danos morais. 4. 

Em análise detida dos autos, verifico nas provas trazidas pela parte 

Recorrente que há um farto histórico de utilização e pagamento das 

faturas referentes número (65)9661-XXXX, bem como, foi demonstrada a 

origem do débito que ensejou a negativação da Autora. 5. Nesse sentido, 

é possível verificar a existência da relação jurídica através das telas 

sistêmicas trazidas nos autos pela Recorrente razão pela qual a reforma 

da sentença é medida que se impõe, afastando o dano moral fixado pelo 

juízo de piso e julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial. 

6. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado nº 

0049014-74.2017.811.0001 Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Patrícia Ceni, julgamento em 26/06/2018). (destaquei) Posto isto, 

concluo estar caracterizado que a parte autora 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. Por fim, quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

reclamada, entendo ser legítimo uma vez que restou comprovada a 

existência de débito pendente de pagamento, no valor de R$119,08 (cento 

e dezenove reais e oito centavos). IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante, bem como: OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

a reclamante a pagar o valor total de R$119,08 (cento e dezenove reais e 

oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação 

de juros de mora a partir do vencimento; I- Reconhecer a litigância de 

má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, 

custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 

9% (nove por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor 

do advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 80, II, e 81, todos do 

Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136 FONAJE. 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. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes 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. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016567-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-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):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016567-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRACIELLY SOARES GOMES REQUERIDO: OI S/A 

SENTENÇA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II- PRELIMINARES Resp 1.525.134 E 1.525.174 – Suspensão do 

feito Quanto à preliminar de suspensão do processo, esta não merece 

acolhimento. Inicialmente, necessário esclarecer que o presente feito trata 

de ação declaratória de inexistência de débito em decorrência da ausência 

de relação jurídica entre as partes, portanto, a matéria analisada não se 

amolda nos temas sobrestados pelo Recurso Especial nº 1.525.174/RS, 

ainda pendente de julgamento, uma vez que as questões submetidas a 

julgamento trata-se de matéria relativa a falha na prestação de serviço, 

vejamos: Tema 954 STJ. (Situação sobrestado): A indevida cobrança de 

valores referentes à alteração do plano de franquia/plano de serviços sem 

a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 

Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia/plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. Prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia/plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, -se decenal (Art. 205 do Código 

Civil), trienal (Art. 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil) ou outro 

prazo. Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (Art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia). Abrangência da repetição de 

indébito - limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Deste modo, a suspensão não se aplica ao 

caso em tela, razão pela qual, passo a apreciar o mérito. 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 C.P.C. A Reclamante alega na petição inicial que 

é cliente da Reclamada, pois mantém um plano de básico de internet de 

15MB. Narra que depois de algum tempo percebeu que sua internet não 

apresentava bons sinais, inclusive apresentando lentidão no momento de 

baixar documentos. Desta forma, para verificar a velocidade de sua 

internet, a Requerente mediu velocidade pela internet e, para a sua 

surpresa, a quantidade que chega em sua residência está bem abaixo 

daquela inicialmente contratada, por veze apresentando a velocidade de 

5.4MB. Aduz que fez diversas reclamações, porém nada foi resolvido, 

assim, requer a condenação da reclamada a danos morais em decorrência 

da falha na prestação de serviços. A Reclamada, por sua vez, alega que 

o serviço velox de 15M instalada no dia 14/12/2015 e cancelada no dia 

25/08/201, não consta nenhum registro de reparo referente ao período 

reclamado, bem como não foi encontrada nenhuma reclamação do autor 

referente a lentidão no serviço de velox. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Com efeito, em se tratando de internet fixa, o medidor 

homologado para a realização de testes é fornecido pela Brasil Banda 

Larga, denominado de Entidade Aferida da Qualidade – EAQ, conforme de 

extrai do sítio eletrônica da ANATAL, no seguinte endereço: 

https://www.anatel.gov.br/consumidor/banda-larga/direitos/velocidade-de

-conexao. Ademais, nos termos do Art. 15 e incisos da Resolução nº. 

574/2011, a medição deve ser realizada de forma dedicada, com 

equipamento dedicado, ou seja, não pode conter quaisquer outros 

equipamentos conectados à rede, bem como o aparelho de medição deve 

estar ligado diretamente ao roteador. Portanto, verifica-se que as provas 

colacionadas pela parte Reclamante não são suficientes para demonstrar 

que os serviços não foram prestados na velocidade contratada. 

Destaca-se que o Art. 16 e 17 da referida resolução a velocidade 

entregue não poderá ser inferior a 40% do plano contratado, bem como 

que a média mensal deve ser de 80% do plano contratado. Assim, mesmo 

que as medições realizadas pela Reclamante fossem aceitas como prova, 

constata-se que não é possível constatar se a média mensal não foi 

entregue, haja vista ser necessária a realização de medições constantes 

e diárias por um período de 30 (trinta) dias. Nesse ponto, se faz 

necessário a comprovação de que tal fato realmente causou prejuízos à 

Autora, o que não consta nos autos. Ademais, conforme narrado, o 

método de medição utilizado não foi correto. Dessa forma, não há, no caso 

dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco 

como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados 

danos suportados pela Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a 

sua responsabilidade. 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, 
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ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, 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). 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 do reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. IV – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

I do CPC/2015, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GRACIELLY SOARES 

GOMES, em desfavor de OI S/A. 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 ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga do 5º 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. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016831-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANDRA AGUILERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018332-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GUILHERME BARBOSA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016753-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 11:40 . *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: 1016753-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014279-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014279-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIO HENRIQUE 

SOUZA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG 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: 19/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março 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: 1014287-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BENEDITA DE LIMA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014287-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AUXILIADORA 

BENEDITA DE LIMA 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: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 
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de março 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: 1014249-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:10 . *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: 1014248-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. SANTOS DA SILVA BARROS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 . *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: 1012353-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JEZUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 . *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: 1014069-39.2020.8.11.0001

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:

CARLOS ALEXANDRE KICHLER (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:10 . *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: 1014085-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 . *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: 1014062-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO DE BARROS GERALDES (REQUERENTE)

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:

BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:00 . *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: 1014044-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINIRA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:50 . *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: 1014039-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:40 . *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: 1014022-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 08:30 . *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: 1014020-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:50 . *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: 1013946-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 16:20 . *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: 1013901-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 15:00 . *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: 1013921-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES VELOSO (REQUERENTE)

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: 6ª JEC Data: 14/05/2020 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014305-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LIMA VERDE HARAOUI (REQUERENTE)

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE OAB - MT14499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014305-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE RICARDO 

GRUNVALD HARAOUI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIZELA BARRETO SAMPAIO, JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE 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: 19/05/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1013843-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DOMINGOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 10:30 . *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: 1013501-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA MAZZARELLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:40 . *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: 1013090-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DMYTRO LYSENKO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA SHOGUN TEAM (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 10:40 . *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: 1014262-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017124-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON WILLIAN DA SILVA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 09:30 . *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: 1017124-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON WILLIAN DA SILVA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016383-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FRANCISCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 14:40 . *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: 1016383-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FRANCISCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018756-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011119-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 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: 1011119-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014346-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BASSI VENDRAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014346-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS BASSI 

VENDRAMIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, 

MARINE MARTELLI POLO PASSIVO: BANCO SAFRA 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: 19/05/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014363-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ANGELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014363-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIEL 

ANGELINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE 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: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014368-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE FIGUEIREDO (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)

 

PROCESSO n. 1014368-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

19/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014376-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ANGELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014376-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIEL 

ANGELINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 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: 

19/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014378-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZIO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014378-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELOIZIO DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA 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: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004219-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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: 1014381-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014381-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE CAMPOS 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE CAMPOS LEITE 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 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019657-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MARQUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014389-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014389-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA 

OLIVEIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA 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: 

19/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014390-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SOARES MACIEL (REQUERIDO)

PARAISO COMERCIO DE EMBALAGENS E DOCES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014390-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA SALES 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES 

MACEDO POLO PASSIVO: PARAISO COMERCIO DE EMBALAGENS E 

DOCES LTDA - ME 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: 19/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1003924-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 16:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º 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: 1014392-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014392-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO 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: 20/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014395-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL ALBINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMES FERNANDES PAIVA (REU)

 

PROCESSO n. 1014395-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSIEL ALBINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO POLO PASSIVO: ROMES FERNANDES PAIVA 

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: 

20/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018686-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDINEIDE ARAUJO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (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.
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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))

 

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: 1013760-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DE FRANCA CARVALHO (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))

 

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.

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014422-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIALA TEREZINHA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 1014317-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014317-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABEL DA 

SILVA NOVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA 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: 07/05/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019057-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOMINGUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-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 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: 1017858-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDES NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERMESON VIEIRA PIMENTA OAB - MT26421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-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: 1013827-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NALVA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-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 - MS5871-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: 1017196-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GABIATO PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1021773-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE SCHUTZ COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-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: 1021355-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO GONCALVES BOTELHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 1015070-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACI REZEK DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAINE ALVES RIBEIRO OAB - MT27270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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: 1002818-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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))

 

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: 1013719-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: JOSE MATEUS 

DE OLIVEIRA Endereço: TRAVESSA FREDERICO TEIXEIRA, 47, JARDIM 

SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-090 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. 1013719-51.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.792,63 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de 

Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOSE MATEUS DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 24 de março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021865-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-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: 1015074-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALBINO (REQUERENTE)

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA OAB - MT15459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DE BENEFICIOS, PRODUTOS, SERVICOS E VANTAGENS DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - SEGTRUCK 

(REQUERIDO)

TRANSDESK UNIDADE CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCELO BELLINTANI LEOCADIO OAB - PR70759 (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: 1014326-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DO CARMO LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014326-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL DO 

CARMO LISBOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

CAMARGO DE ANUNCIACAO POLO PASSIVO: VIP - GESTAO E 

LOGISTICA 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: 07/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014340-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA MARIA SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021779-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JOSE COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-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: 1013093-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TITO MOREIRA DOS SANTOS (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))

 

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: 1013160-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 1003065-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONOR DIAS TREVIZAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE NUCIA DE MARCHI OAB - MT15444-O (ADVOGADO(A))

 

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: MARIA 

LEONOR DIAS TREVIZAN Endereço: RUA PROFESSOR RAFAEL RUEDA, 

244, apto 101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-170 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. 

1003065-05.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.189,90 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: MARIA LEONOR DIAS TREVIZAN ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JULIANO DIAS CORREA REQUERIDO: COMPANIA 

PANAMENA DE AVIACION S/A CUIABÁ, 24 de março 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: 1020493-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 1017973-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUANE APARECIDA DA GUIA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/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: 1018249-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALYA GAIVA TAQUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 1014328-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014328-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CILSON ALVES 

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: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1006529-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TICIANNE CRISTINA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014332-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA OLIVEIRA TABORDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014332-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIELA 

OLIVEIRA TABORDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR 

FRANZONI SUZUKI 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: 07/05/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014341-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID LUAN MORAES DE QUEIROZ (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. 1014341-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEIVID LUAN 

MORAES DE QUEIROZ 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: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014350-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014350-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDERSON 

CARLOS SILVA 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: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014361-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ROBERTA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014361-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE 

ROBERTA SANTOS DE SOUZA 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: 07/05/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1001020-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAYRAN FERREIRA LIMA (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 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: 1014373-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HONORIO AMARAL OAB - MT14753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014373-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSIANE DE 

ALMEIDA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA HONORIO 

AMARAL POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL 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: 11/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

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: 1014382-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014382-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

MAGALHAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE 

OLIVEIRA DA CRUZ POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE 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: 8ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014393-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOS ANJOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014393-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIGUEL DOS 

ANJOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 

11/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de março 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: 1014394-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEMES SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014394-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO LEMES 

SANCHES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA 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: 8ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010014-79.2019.8.11.0001

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:

THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014402-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA DE FREITAS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014402-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZANA DE 

FREITAS BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA 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: 11/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 
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343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0058459-98.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA GONCALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0058459-98.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:DIVA 

GONCALVES DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN 

CRISTINE PEREIRA KOCH 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: 25/06/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março 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: 0025530-51.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DA SILVA POHU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0025530-51.2010.8.11.0041 POLO ATIVO:LINDALVA DA 

SILVA POHU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO SORTICA DE 

LIMA 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: 25/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016307-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. No caso 

vertente, as autoras pretendem obstar a cobrança crédito tributário pelo 

requerido, de modo que deverão adequar o valor da causa de forma que 

corresponda ao objetivo financeiro perseguido. Além disso, pretendem a 

repetição do indébito tributário, em decorrência do julgado proferido na ADI 

n. 100642/2013, que declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010. 

Colhe-se da inicial que os valores cuja repetição as partes pretendem, 

foram pagos nos termos da referida lei, como cumprimento do acordo de 

parcelamento celebrado entre autores e réu. Destarte, é desnecessária a 

fase de liquidação de sentença nestes autos, uma vez que a obtenção 

dos valores já quitados e a sua consequente atualização monetária são 

atos processuais pouco complexos, que demandam simples operação 

aritmética. Portanto, as autoras deverão, no mesmo prazo, indicar ao juízo 

o valor da repetição do indébito, sem descuidar do valor a ser dado à 

causa, promovendo, ainda, o recolhimento da diferença nas custas 

processuais. O prazo para promoverem a emenda à petição inicial é de 15 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 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: 1016307-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016307-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ACCA - COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, LION IND E COM DE GELO 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 JURÍDICA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ACCA - 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LION IND E COM DE GELO LTDA – 

ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica em virtude da 

declaração de inconstitucionalidade da lei 9481/10 – FUNEDS. Bem como, 

a condenação da Ré ao pagamento da repetição de indébito dos 

pagamentos oriundos das remissões declaradas nulas e a reinclusão no 

SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos à data da exclusão. Citado, o 

requerido apresentou defesa. Passa-se à apreciação. As requerentes 

informam que, no final do ano de 2016, foram notificadas - NCDJ n. 

242551/54/28/2016 – valor de R$ 11.793,23 (ACCA COMERCIO) e NCDJ n. 

232111/54/28/2016 – valor de R$ 17.340,19 (LION IND.) - cobrando um 

suposto saldo remanescente do valor original após novo abatimento, 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 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 
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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 da inexistência da relação jurídica ensejadora das NCDJ 

n. 242551/54/28/2016 e NCDJ n. 232111/54/28/2016 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. Por este mesmo 

motivo, a autora ACCA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME não faz 

jus a reinclusão no SIMPLES NACIONAL. Quanto ao caso específico da 

LION IND. E COM. DE GELO LTDA EPP, não há que se falar em reinclusão 

do mesmo no simples nacional, pois a notificação NCDJ 

232111/54/28/2016 questionada no presente processo judicial é posterior 

à emissão do termo de exclusão 927441/337/68/2014, de 18/08/2014 (id. 

13311715 - Pág. 4). 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. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. 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. 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, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007064-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 10/12/2019 Hora: 14:20 , 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. 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: 1009854-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DIAS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT 

(TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009854-20.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: ANA MARIA DIAS DE 

ALMEIDA TESTEMUNHA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

- DETRAN/MT 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008882-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008882-50.2020.8.11.0001. AUTOR: ROSIMARI RODRIGUES DA SILVA 

REU: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

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 termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004980-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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, Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/11/2019 Hora: 11:10 , 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 de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, para que apresente(m) a documentação de que disponha(m) 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: 1001695-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: 25/06/2020 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036037-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SUELI VERGANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: 23/06/2020 Hora: 09:40 , 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: “(...) Vistos, etc.Recebe-se a emenda a inicial. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018155-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA BISPO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-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: 23/06/2020 Hora: 09:50 , 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. 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: 1018171-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 14:00 , 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018225-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO VALERIO CORREA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 25/06/2020 Hora: 14:10 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018236-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-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: 25/06/2020 Hora: 14:20 , 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: 1014293-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLNEY REGO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ARRUDA GUIMARAES OAB - MT26423/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014293-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OLNEY REGO 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENO ARRUDA 

GUIMARAES POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES 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: 25/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1018265-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GENTIL LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 25/06/2020 Hora: 14:30 , 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: 1018268-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BRAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 25/06/2020 Hora: 14:50 , 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. 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: 1018348-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA SERRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-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: 25/06/2020 Hora: 15:00 , 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: 1018423-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 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. 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: 1014299-81.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1014299-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA NIEDERLE POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 25/06/2020 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 . 24 de 

março 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: 1014301-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO (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. 1014301-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELVI DA CRUZ 

BANDEIRA FILHO 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: 25/06/2020 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 . 24 de março 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: 1018453-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 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. 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: 1018469-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 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. 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: 1018482-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 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. 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: 1018592-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO FERREIRA PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 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. 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: 1014308-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO (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. 1014308-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELVI DA CRUZ 

BANDEIRA FILHO 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: 25/06/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008460-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0020645-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020645-57.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA LUCIA 

XAVIER DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANA 

BARBOSA FARIAS MACHADO 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: 25/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0000097-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURICEIA MARIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM VAZ CURVO FILHO OAB - MT4550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000097-35.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:AURICEIA MARIA 

DIAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEVAM VAZ 

CURVO FILHO 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: 25/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de 

março 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: 0021226-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DIVINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0021226-04.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:JESUS DIVINO 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA 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: 25/06/2020 Hora: 

16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0040411-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0040411-57.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

DOURADO DE FRANCA 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: 30/06/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0026690-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

PROCESSO n. 0026690-77.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:JULIO MARQUES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUÍS HENRIQUE CARLI 

POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 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: 30/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de 

março 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: 0046656-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO SIQUEIRA LUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0046656-84.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:MARCIO 

ROGERIO SIQUEIRA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE 

HELLEN COSTA LEITE POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

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: 30/06/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0042493-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ABRANTES CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0042493-61.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:ABRANTES 

CAMPOS MARTINS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELTON 

ALVES DE OLIVEIRA, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de março 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: 1014338-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014338-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMA 

APARECIDA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

COSTA ALVARES SILVA, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM 

POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 30/06/2020 Hora: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0000730-27.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOISES JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT8444-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000730-27.2008.8.11.0041 POLO ATIVO:DOISES JESUS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON ANTONIO DE 

ALMEIDA 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: 30/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de 

março 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: 1014348-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014348-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

RUIZ DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR 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: 30/06/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0035384-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DUARTE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0035384-06.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

DUARTE MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGIANE ALVES 

DA CUNHA 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: 30/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de 

março 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: 0025179-44.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0025179-44.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA 

TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DARGILAN BORGES CINTRA 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: 30/06/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0020010-76.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE OAB - MT7416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020010-76.2011.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

CHRISTYAN GOMIDE POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

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: 30/06/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0026888-22.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CREMA OAB - DF20287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  0 0 2 6 8 8 8 - 2 2 . 2 0 0 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  P O L O 

ATIVO:AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 
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RECLAMANTE: LUIS CARLOS CREMA 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: 30/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0042770-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZANA GOMES DO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

MARIANGELA GRACAS BOMDESPACHO OAB - 495.979.571-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0042770-48.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA OZANA 

GOMES DO BOM DESPACHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDIA PATRICIA SALGADO 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: 30/06/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) 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, 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 da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de PaivaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 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 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: 0008058-71.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALTOLINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CHRISTYAN GOMIDE OAB - MT7416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008058-71.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:JOSE 

BALTOLINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

CHRISTYAN GOMIDE POLO PASSIVO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

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: 30/06/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 1014399-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014399-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO PAULO 

DE QUEIROZ CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ 

MAHALA ARFOX 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: 30/06/2020 Hora: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março 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: 0008313-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA JOSEFA DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008313-82.2016.8.11.0041 POLO ATIVO:CARMELITA 

JOSEFA DO NASCIMENTO E SILVA 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: 30/06/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA N. 03 DE 23 DE MARÇO DE 2020  

 

Disciplina os procedimentos a serem adotados em relação aos 

processos e incidentes físicos relativos à Infância e Juventude 

durante o período de vigência da Portaria-Conjunta n. 249, no 

âmbito das Varas Especializadas da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá, e dá outras providências.  

 

Cristiane Padim da Silva, Juíza de Direito e Dirigente 

Administrativa da Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, no uso da atribuição que lhe 

confere a Portaria n. 22/2019 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso; 

 

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso; 

 

Considerando a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de 

teletrabalho e alterando a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso; 

 

Considerando a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, que 

estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o 

funcionamento dos serviços judiciários, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso; 

 

Considerando que os processos das Varas Especializadas da 

Infância e Juventude ainda não foram inseridas no Processo Judicial Eletrônico e tramitam de forma 

física; 

 

Considerando que o Sistema Apolo somente pode ser acessado 

pela Rede do Poder Judiciário; 

 

Considerando a necessidade de garantir maior eficiência e 

agilidade na prestação jurisdicional. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º. Estabelecer que, no período de regime obrigatório de 

teletrabalho instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades judiciárias seja realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae): 

 
Nome: E-mail: Telefone: 

Gestão Geral 
jij@tjmt.jus.br 
wagner.ferreira@tjmt.jus.br 

(65) 98141-0802 
Wagner de Alencar Ferreira 

Distribuidor 
jij.distribuidor@tjmt.jus.br 
benedita.zozima@tjmt.jus.br 

(65) 99226-1650 
Benedita Zózima de Almeida Correa da Costa 

Secretaria da 1ª Vara Inf. e Juv. 
jij.1vara@tjmt.jus.br 
valcides.assis@tjmt.jus.br 

(65) 99208-4708 
Valcides Ferreira de Assis 

Secretaria da 2ª Vara Inf. e Juv. 
jij.2vara@tjmt.jus.br 
noara.nilson@tjmt.jus.br 

(65) 99633-3030 
Noara Elisa Nilson 

Central de Execução de Medidas 
Socioeducativas - CEMSO 

jij.cemso@tjmt.jus.br 
alciane.assis@tjmt.jus.br 

(65) 99958-1631 
Alciane Rodriguês Alves Assis 
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Art. 2º. Estabelecer que no período de regime obrigatório de 

teletrabalho instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e durante o horário de 

expediente forense, a comunicação com os gabinetes das unidades judiciárias será realizada por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos: 

 
Nome: E-mail: Telefone: 

Gabinete da 1ª Vara Inf. e Juv. 

jij.gab1vara@tjmt.jus.br 

ariany.oliveira@tjmt.jus.br 

murilo.albuquerque@tjmt.jus.br 

(65) 99291-2165 
Ariany Michelle Prudêncio de Oliveira 

Leite 

(65) 99695-5559 

Murilo Victório Albuquerque 

Gabinete da 2ª Vara Inf. e Juv. 
jij.gab2vara@tjmt.jus.br 

kamilla.ferreira@tjmt.jus.br 

(66) 99610-5515 

Kamilla Thayane Wande dos Santos 
Ferreira 

 

Art. 3º. Em caso de necessidade de medida urgente em processos 

que tramitam nas Varas da Infância e Juventude, nos termos das Portarias citadas, o Advogado, 

Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o 

pedido diretamente no e-mail das secretarias, acima indicados. 

 

Parágrafo 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente o 

funcional, devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela petição, a 

qual deverá observar fielmente as normas processuais. 

 

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido. 

 

Art. 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é 

caso de urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em seguida o 

encaminhamento que será dado à questão. 

 

Art. 5º. Durante os dias de expediente do Poder Judiciário, os 

interessados (advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e outras entidades) 

deverão encaminhar os EXPEDIENTES INICIAIS URGENTES por meio do e-mail institucional: 

jij.distribuidor@tjmt.jus.br, com cópia para o e-mail: benedita.zozima@tjmt.jus.br. 

 

Parágrafo único. A Gestora do Cartório Distribuidor é a 

responsável pelo recebimento dos pedidos urgentes e deverá promover o protocolo/distribuição dos 

processos no Sistema Apolo, tão logo tenha acesso ao mesmo. 

 

Art. 6º. Estabelecer o período das 12h às 13h para carga e 

devolução de processos físicos, em caso de urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas 

referidas e, desde que previamente ajustado de forma antecipada com o servidor responsável pela 

secretaria a que se refira à medida. 

 

Parágrafo único. O servidor deverá informar antecipadamente à 

administração do Juizado acerca da necessidade de sua presença no prédio, solicitando autorização – por 

qualquer meio – da sua entrada, isso para evitar a aglomeração de pessoas na estrutura do poder 

judiciário, vedada pela alta administração do Tribunal de Justiça.  

 

Art. 7º. Estabelecer que as decisões urgentes sejam cumpridas 

pelo(a) oficial(a) de justiça do plantão diário da Justiça da Infância e Juventude durante o prazo previsto 

na Portaria-Conjunta n. 249/2020, sendo os mandados encaminhados por meio do e-mail funcional do 

oficial de justiça plantonista, para o cumprimento conforme decisão de cada Juíza. 

 

Art. 8º. Estabelecer que os mandados de internação e de outras 

medidas cautelares sejam encaminhados por e-mail para a respectiva autoridade competente para o 

cumprimento, devendo os gestores certificarem tal situação. 
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Parágrafo único. Fica suspensa a remessa de objetos 

apreendidos à Secretaria da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude durante o prazo previsto na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020. 

 

Art. 9º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data. 

 

Art. 10. Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no 

portão de entrada do prédio das Varas Especializadas da Infância e Juventude, e após, encaminhe-se, 

para conhecimento para à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, 

Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ-MT, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, Defensoria 

Pública da Infância e Juventude, Delegacia Especializada do Adolescente, Ordem dos Advogados do 

Brasil Seccional Cuiabá, Conselho Tutelar, Unidades de Internação da Capital. 

  

Cuiabá, 23 de março de 2020. 

   

CRISTIANE PADIM DA SILVA 

Juíza de Direito e Dirigente Administrativa da Justiça da Infância e Juventude 
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